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TRIBUNAL PLENO
Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00
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CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente
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Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva
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TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 
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Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 13:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva
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Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
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Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 
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Des. Márcio Vidal - Presidente
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Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 006, DE 18 DE JANEIRO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssima Senhora Juíza de 

Direito da 4ª Vara Criminal, Tatyana Lopes de Araújo, por intermédio do 

Ofício nº 107-2017-Gab. datado de 12.12.2017, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 18 de janeiro de 2018, a servidor a Cinthia 

Leite Leal , matrícula 14041, portadora da Cédula de Identidade RG - 

13422065 SSP-MT, cadastrad a no CPF 001.193.991-56, do cargo de 

Assessora de Gabinete II, da 4ª Vara Criminal.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 006, DE 18 DE JANEIRO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssima Senhora Juíza de 

Direito da 4ª Vara Criminal, Tatyana Lopes de Araújo, por intermédio do 

Ofício nº 107-2017-Gab. datado de 12.12.2017, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 18 de janeiro de 2018, a servidor a Cinthia 

Leite Leal , matrícula 14041, portadora da Cédula de Identidade RG - 

13422065 SSP-MT, cadastrad a no CPF 001.193.991-56, do cargo de 

Assessora de Gabinete II, da 4ª Vara Criminal.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 005, DE 18 DE JANEIRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssim a Senhor a Ju íza de 

Direito da 4ª Vara Criminal, Tatyana Lopes de Araújo, por intermédio do 

Ofício nº 107-2017-Gab. datado de 12.12.2017, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 18 de janeiro de 2018, o servidor Aldemar 

Mateus Soares, matrícula 25379, portador da Cédula de Identidade RG - 

14269686 SSP-MT, cadastrado no CPF 959.468.611-15, do cargo de 

Assessor de Gabinete II, da 4ª Vara Criminal.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 862355 Nr: 4022-22.2017.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA - JORNAL A 

TRIBUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: . - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, a exegese que mais se adequa ao caso, levando em 

consideração o que se extraí da Lei e da Constituição Federal é a de que a 

permissão das publicações judiciais em jornais que sejam editados em 

outras cidades e que também circulam na região não implica em limitação 

ou afrontamento aos princípios da publicidade, ampla defesa e 

contraditório.Assim, indefiro o pedido da requerente em relação à garantia 

de exclusividade de publicação dos atos judiciais, ressalvado que, não 

sendo o caso de situações em que a formas de publicidade dos atos 

(local, regional, nacional, alternância e prazos) se encontrem previstas em 

lei específica, a análise caberá ao juízo do processo de acordo com as 

exigências que a demanda comportar. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 882518 Nr: 11150-93.2017.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMÉRCIO, 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMER CLEMENTE - OAB:6.269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

TECNOMERC – TECNOLOGIA ANIMAL, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPOERTAÇÃO DE DERIVADOS LTDA pleiteia a restituição de quantia 

paga a título de custas judiciais e taxa judiciária no valor de R$ 517,71 

(quinhentos e dezessete reais e setenta e um centavos), em decorrência 

de redistribuição processual/mudança de competência sendo 

desnecessário o pagamento.

Intime-se a requerente para que apresente o contrato social da empresa 

Tecnomerc Tecnologia Animal, bem como cópias dos documentos 

pessoais de seu administrador/sócio Martin Hirke Bijsterveld, no prazo de 

05 (dias).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 742428 Nr: 3568-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JOANA D'ARC DA SILVA OLIVEIRA, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: . - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO/DECISÃO:

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, em consonância com o 

parecer ministerial julgo procedente o Pedido, e com fundamento no art. 1º 

da Constituição Federal, bem como no artigo 50 da Lei de Registros 

Públicos, determino seja lavrado o Registro do Assento de Nascimento de 

Joana D’Arc da Silva Oliveira, natural de Aracati – CE, filha de João da 

Silva Ferreira e Noemia da Silva Oliveira, nascida no dia 25 de setembro de 

1958, junto ao Cartório de Registro Civil desta Comarca, que deverá 

encaminhar a certidão à Diretoria do Foro.

Expeça-se o competente mandado e arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de agosto de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 862355 Nr: 4022-22.2017.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA - JORNAL A 

TRIBUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: . - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO/DECISÃO:

Dessa forma, a exegese que mais se adequa ao caso, levando em 

consideração o que se extraí da Lei e da Constituição Federal é a de que a 

permissão das publicações judiciais em jornais que sejam editados em 

outras cidades e que também circulam na região não implica em limitação 

ou afrontamento aos princípios da publicidade, ampla defesa e 

contraditório.

Assim, indefiro o pedido da requerente em relação à garantia de 

exclusividade de publicação dos atos judiciais, ressalvado que, não sendo 

o caso de situações em que a formas de publicidade dos atos (local, 

regional, nacional, alternância e prazos) se encontrem previstas em lei 
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específica, a análise caberá ao juízo do processo de acordo com as 

exigências que a demanda comportar.

 Cumpra-se.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005444-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005444-49.2016 Ação: Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Autor: 

Leandro Ferreira Martins. Ré: Fancar Distribuidora de Veículos Ltda. 

Vistos, etc... Ante a denúncia da lide pelo réu (ID 6075606), no prazo de 

defesa (artigo 126, CPC), determino a citação da parte denunciada, para 

contestar, no prazo legal. O denunciante deverá providenciar a citação na 

forma e nos prazos referidos no artigo 131 do Código de Processo Civil, 

sob pena de ficar sem efeito a denunciação. Havendo apresentação de 

defesa pela denunciada, dê-se vista às partes, para manifestação no 

prazo de (10) dez dias. Após devidamente regularizado o feito, intimem-se 

as partes, via seus procuradores, para que no prazo de (5) cinco dias, 

informem se possuem interesse em conciliar bem como da produção de 

provas. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 08/janeiro/2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005601-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINO GONCALVES SIQUEIRA (AUTOR)

CARLOTA BRAGA SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (RÉU)

ANTONIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

JACQUELINE CECILIO DE OLIVEIRA OAB - SP344245 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1005601-22.2016 Ação: Reparação de Danos por Acidente de Trânsito. 

Autores: Carlota Braga Siqueira e Idalino Gonçalves Siqueira. Réus: Louis 

Dreyfus Commodities Brasil S.A e Outro. Vistos, etc. CARLOTA BRAGA 

SIQUEIRA E IDALINO GONÇALVES SIQUEIRA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor 

de LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. E ANTÔNIO CARLOS 

RODRIGUES FERREIRA. Devidamente citadas, contestaram o pedido. 

Houve impugnação as defesas. Foi determinada a especificação das 

provas, e após a manifestação das partes, veio-me os autos conclusos. D 

E C I D O: A preliminar aventada em sede de contestação, qual seja, que a 

ação encontra-se prescrita uma vez que ajuizada após 5 (cinco) anos do 

suposto fato danoso (morte do Sr. Idalino Gonçalves Siqueira Junior) não 

há como prosperar. Isto porque, em que pese certa razão na alegação do 

contestante, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado em 

juízo criminal, não corre a prescrição enquanto não houver decisão 

terminativa da qual não caiba mais recurso. Assim dispõe o art. 200 do 

Código Civil: “Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser 

apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva 

sentença definitiva.” É exatamente o que ocorre no caso concreto. Em 

consulta junto ao sitio do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

verifica-se que a ação penal que apura o a conduta ilícita que ceifou a 

vida do Sr. Idalino Gonçalves Siqueira Junior, autuada sob a numeração 

única 2689-91.2011.811.0020 ainda está em curso, o que impede o início 

do lapso prescritivo. Do exposto, rejeito a preliminar arguida. Quanto à 

suposta ilegitimidade passiva aventada, a matéria em verdade se 

confunde com o mérito e com o mérito será decidida. Assim, dou por 

saneado o feito. Para o desate da questão, e a fim de se evitar qualquer 

futura alegação de nulidade por cerceamento de defesa, defiro o pedido 

de produção de prova oral formulado. Assim, designo o dia 22 de maio de 

2018, às 14:00 horas, para audiência de instrução e julgamento, e o faço 

com amparo no artigo 357, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de 

testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt, 08/janeiro/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002659-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ FIDELIS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1002659-17.2016 Ação: Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Autor: 

Anderson Luiz Fidelis dos Santos. Ré: Anhanguera Educacional Ltda. 

Vistos, etc. ANDERSON LUIZ FIDELIS DOS SANTOS, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. Devidamente citada, a 

ré apresentou contestação, sem alegações preliminares. Foi determinada 

a especificação das provas, e após as manifestações das partes, 

vieram-me conclusos. D E C I D O: Inexistem preliminares a se decidir. 

Quando da manifestação para especificação de provas, a autora 

demonstrou o interesse na produção de prova testemunhal. A ré pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. Dessa forma, defiro o pedido formulado 

pela autora. Assim, dou por saneado o feito. Para o desate da questão, e 

a fim de se evitar qualquer futura alegação de nulidade por cerceamento 

de defesa, designo o dia 22 de maio de 2018, às 15:00 horas, para 

audiência de instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357, 

do Código de Processo Civil. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 

357 do mesmo Estatuto Processual. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 08/Janeiro/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003023-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003023-86.2016 Ação: Ordinária de Obrigação de Fazer Autora: Edmilsa 

Soares de Souza. Réu: Auto Campo Comércio de Veículos Ltda. Vistos, 

etc... Considerando o pedido de ID 9629788, hei por bem em nomear o Sr. 
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Reinaldo de Souza Freitas, engenheiro mecânico, com endereço à 

Alameda dos Lírios, nº 248, Colina Verde, CEP 78740-470, nesta cidade, o 

qual deverá ser intimado pessoalmente. Arbitro os honorários em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser depositado pela parte ré, uma 

vez que requereu a prova, no prazo de (10) dez dias. Faculto às partes a 

apresentação de quesitos e assistente técnico (artigo 465, §1º, incisos II e 

III, CPC). Autorizo à senhora gestora a designar dia e horários para início 

dos trabalhos, intimando-se as partes. O prazo para entrega do laudo é de 

(30) trinta dias, e, aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento 

dos honorários periciais, expedindo-se o competente alvará. Vindo aos 

autos, dê-se vista às partes, para manifestação em (5) cinco dias. 

Oficie-se ao Detran-MT para que forneça o histórico completo de vistoria 

do veículo Honda Civic EX, ano/modelo 2001/2001, placa HRZ 4515, 

renavam 763924407. Por fim, para o desate da questão e a fim de se 

evitar qualquer futura alegação de nulidade por cerceamento de defesa, 

designo o dia 22 de maio de 2018, às 16:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357, do Código de 

Processo Civil. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 08/Janeiro/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-113 RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL

Processo Número: 1009068-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DALL AGNOL MARQUES (REQUERENTE)

FERNANDO FELICIO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT0016257A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009068-72/2017 Ação: Anulatória de Ato Jurídico Autores: Fernando 

Felicio Marques e Outra. Réus: Itaú Unibanco S/A e Outros. Vistos, etc. 

FERNANDO FELICICIO MARQUES e PATRÍCIA DALL’AGNO MARQUES, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

Anulatória de Ato Jurídico” em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, pessoa 

jurídica de direito privado e, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA e ROSANGELA 

AUXILIADORA GARCIA PERES, com qualificação nos autos, sobreveio o 

pedido de tutela provisória, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte 

autora que celebrara contrato de compra e venda com garantia de 

alienação fiduciária sob nº10126836809 com o primeiro réu (Itaú Unibanco 

S/A) em 25.07.2013; que, os autores residem no imóvel objeto do contrato; 

que, os autores encontram-se inadimplentes com o contrato no importe de 

R$28.744,70 (vinte e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e 

setenta centavos). Ademais, alegam que há vício no processo extrajudicial 

de expropriação do bem em questão, eis que não foram notificados, 

tomando ciência do leilão, somente após a arrematação. Por derradeiro, 

requer que seja deferida a tutela provisória de urgência, a fim de que: a) 

seja deferida a manutenção na posse do imóvel; b) seja suspensão a 

ação de Imissão na posse sob nº1004165-91.2017.811.0003; c) 

transferência de titularidade das Unidades Consumidoras sob nº 

6/2606904-7 e nº 149025/7, respectivamente, pertencentes à Energisa 

Mato Grosso S/A e SANEAR, nos termos dos itens ‘a’, ‘b’ e ‘c’ de (fls.11/12 

– correspondência ID 10615870, fls.08/09). D E C I D O: Primeiramente, 

acolho a emenda inicial de (fl.104 – correspondência ID 10865724), na 

qual a parte autora retificara o polo passivo da demanda. Assim, determino 

que se procedam as devidas retificações no Sistema PJe. Ademais, 

determino que se proceda a associação deste feito ao de 

nº1004165-91.2017.811.0003, eis que requerida a distribuição por 

dependência à (fl.04, - correspondência ID 10615870, fl.01). Considerando 

o documento de (fls.17/19 – correspondência ID 10616101, fls.01/03), hei 

por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). 

Quanto ao requerimento de tutela provisória de urgência, dos itens ‘a’, ‘b’ e 

‘c’ de (fls.11/12 – correspondência ID 10615870, fls.08/09), hei por bem e 

postergar sua análise, uma vez que a mesma deverá ser decidida 

conjuntamente com o feito de nº1004165-91.2017.811.0003, eis que 

ações conexas. No que tange ao pleito de assistência judiciária constante 

do item ‘c’ de (fl.124 – correspondência ID 10998681, fl.19), bem como, 

considerando os documentos de (fl.130/149 – correspondência ID’s 

10998695, 10998700, fls.01/10 e 10998706, fls.01/09), hei por bem deferir 

o pedido de assistência judiciária do réu (Bruno de Castro Silveira), nos 

termos do art.98, CPC. Em consonância com o disposto no artigo 334 do 

Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 19 de março de 2018, às 14h10min. Citem-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertadas as 

contestações, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo. Por fim, certifique-se a tempestividade da 

contestação e documentos de (fls.105/202 – correspondência ID 

10998681), após vista a parte adversa, para manifestação, no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 12 de dezembro de 2017. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002432-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO CORREA DA SILVA (RÉU)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão de ID 11306123 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002453-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida para, no prazo de 5 

(cinco) dias, preparar e comprovar a distribuição da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003135-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS KANAGUSUKO PASQUINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CESAR CLEMENTE OAB - MT0014340A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão de ID 11324512 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006290-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTHON FLORES DE QUEIROZ (AUTOR)

HELEN MAYRA SOUSA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) das partes requerentes para, no prazo de 5 
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(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

11351399.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003951-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BERNARDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO)

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. S. ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORES ''AB'' DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do(s) advogado(s) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

11352129.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000044-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. D. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. S. D. E. -. E. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência complementar do 

Oficial de Justiça no valor de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003469-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ATILA LOPES SANTOS OAB - MT21614/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA (RÉU)

Moisés Jajah Nogueira (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVALDO CANDIDO FEITOSA OAB - MS12819 (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a Carta Precatória devolvida de ID 

11358911.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005754-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE DIAS LUZINI (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715018 Nr: 10270-77.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA REGINA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10270-77.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Centro Educacional Khalil Zaher.

Executada: Lúcia Regina Costa.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fl.119), hei por bem em deferir o pedido, 

mediante as cautelas de estilo.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que 

de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 813268 Nr: 636-18.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO ALVES CORREA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 636-18.2016

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executado: Afonso Alves Correa Neto.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.60), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a intimação do executado por 

edital, com fulcro no artigo 275, §2º do Código de Processo Civil.

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 47112 Nr: 3432-80.1996.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDUARDO SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 3432-80.1996

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executado: Espólio de Eduardo Silvério.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fl.155), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se o necessário.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que 

de direito, após conclusos.
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Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 450814 Nr: 5994-37.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIZOLI DE MELLO LOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEITZKE & MONTALVÃO LTDA ME (NEITZKE & 

PIZZA LTDA - ME) C.A.S. SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, NEIDIR CARLOS 

NEITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRHISTIAN MENDES NEITZKE - 

OAB:10.163/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5994-37.2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Orizoli de Mello Loi.

Executados: Neitzke & Mendonça Ltda e Neidir Carlos Neitzke.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.103/106), hei por bem em 

deferir parcialmente a pretensão e, via de consequência, determino a 

expedição de mandado de constatação, devendo o senhor oficial de 

justiça diligenciar até a residência/sede dos executados e descrever 

todos os bens que guarnecem a moradia (artigo 836, §1º e §2º, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos para decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787496 Nr: 9219-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL BORGATO MAQUINAS E IMPLEMENTOS 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANA SCHOLZ FERREIRA, CELSO 

DALASTRA, IRMA DALASTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9219-26.2015

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Comercial Borgato Máquinas e Implementos S.A.

Executados: Giuliana Scholz Ferreira e Outros.

Vistos, etc...

Acolho o pedido formulado às (fls.69/70), procedendo-se a retificação do 

valor da causa.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que 

de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818979 Nr: 2556-27.2016.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NINO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA, IVONIR SERAFIM, MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA - DENOMINADO 

BIG MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSÉ GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB-MT10.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:OAB/MT 14.864

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2556-27.2016

Ação: Execução Provisória

Exequente: Nino Comércio de Materiais para Construção Ltda.

Executada: Compacta Comercial Ltda – Big Master.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.110), não verifico como possa 

acolhê-lo, ante a expressa recusa do exequente na realização de 

audiência conciliatória, assim, indefiro.

De outro lado, determino à secretaria para que certifique o desate do 

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003283-41.2017.8.11.0000, 

acostando cópia aos autos.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação 

em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 17388 Nr: 1719-85.1987.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DIONIZIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1719-85.1987

Ação: Execução

 Exequente: Banco Nacional S.A.

Executado: Eduardo Dionizio Ribeiro.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.37/38), não verifico como possa 

acolher a pretensão, tendo em vista que fora penhorado nestes autos o 

imóvel de matrícula nº 29.177 do Munícipio de Pedra Preta-MT, 

devidamente baixado à (fl.35), portanto, os argumentos trazidos pelo 

executado não condizem com a realidade do presente feito, assim, 

indefiro.

Remetam-se os autos ao arquivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 381127 Nr: 9400-42.2006.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPLANTA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DO PRADO GARCIA 

FERNANDES - OAB:53049/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 
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- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 9400-42.2006

Ação: Execução

 Exequente: Agroplanta Indústrias Químicas Ltda.

Executado: Espólio de Euclides Mosselin Garcia.

Vistos, etc...

AGROPLANTA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA, via seu bastante 

procurador, nos autos de ‘Execução’, que move em desfavor de ESPÓLIO 

DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, devidamente qualificado, ingressou com 

o petitório de (fl.230/verso), para requerer a intimação da inventariante do 

espólio executado, a fim de regularizar a representação processual, bem 

como, a penhora no rosto dos autos nº 827-74.2014.811.0022 (Código 

44942) em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta - Mt, 

vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, compulsando-se detidamente os autos, nota-se que a pretensão 

esposada pela exequente é pertinente, motivo pelo qual deve ser deferida, 

senão vejamos:

Nos termos do artigo 860 do Código de Processo Civil, “Quando o direito 

estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será 

averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação 

correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que 

forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.

 Ante o exposto, defiro o pedido de intimação da senhora Leila Garcia, 

inventariante do Espólio de Euclides Mosselin Garcia, para que no prazo 

de (15) quinze dias, regularize a representação processual e, no mesmo 

sentido, defiro a penhora do crédito perseguido nesta execução junto ao 

rosto dos autos de nº 827-74.2014.811.0022 (Código 44942) em trâmite 

perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta - MT.

Cumprida a determinação supra, proceda-se a intimação do executado, na 

pessoa de seu representante legal, conforme disposto no artigo 841 do 

Código de Processo Civil.

Após, dê-se vista à parte exequente para manifestação em (5) cinco dias.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 433806 Nr: 2472-36.2010.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO JOSE DA SILVA, HELENA BARBOSA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 

DE MATO GROSSO LTDA, GERALDO EUSTÁQUIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2472-36.2010

Ação: Embargos de Terceiro

Embargantes: Sebastião José da Silva e Helena Barbosa dos Santos.

Embargado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Litisconsorte: Geraldo Eustáquio de Carvalho.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.114) e a fim de evitar eventuais 

nulidades, hei por bem em deferir o pedido, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715144 Nr: 10398-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ERRERIA ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEBRANDO RODRIGUES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ARNALDO ANTUNES 

RAMOS - OAB:59143/SP, ARNALDO DOS ANJOS RAMOS - 

OAB:254700/SP, BRUNO SARTORI ARTERO - OAB:OAB/SP 185.128E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10398-97.2012

Ação: Execução de Título Executivo Judicial.

Exequente: José Erreria Ortega.

Executado: Ildebrando Rodrigues de Moraes.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.84/85), hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido, expedindo-se carta precatória de penhora, 

avaliação e intimação, conforme disposto no artigo 835, incisos IV, V e VI 

do Código de Processo Civil, com prazo de (90) noventa dias para seu 

cumprimento (artigo 261, CPC).

Consigno que deverá ser observado o assentado no artigo 838 a 846 do 

CPC.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719876 Nr: 917-76.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRENE LIMA PIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 917-76.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Jacirene Lima Pires dos Santos.

Executado: Banco do Brasil S.A.

Vistos, etc...

JACIRENE LIMA PIRES DOS SANTOS E ELIANE DA SILVA SOUZA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação de 

“Execução de Honorários Advocatícios” que move em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificado, ingressou com o 

petitório de (fls.235/236), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Inicialmente, analisando o pedido de (fls.235/236), verifica-se que a parte 

autora não pretende que a sentença seja cumprida, pugnando para que a 

empresa Ativos S.A. se comprometa a efetuar os descontos na folha de 

pagamento da senhora Jacirene Lima Pires dos Santos, entretanto, 

referida diligência competente exclusivamente a parte interessada, assim 

indefiro.

De outro lado, compulsando os autos, denota-se que fora alcançado o 

objetivo almejado, qual seja, o recebimento dos honorários sucumbenciais, 

por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.
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Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

JACIRENE LIMA PIRES DOS SANTOS E ELIANE DA SILVA SOUZA, em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., com qualificação nos autos, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720217 Nr: 1264-12.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY GOMES DE OLIVEIRA, EDMUNDO GOMES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONGERAL AEGON PREVIDENCIA E 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAZ HENRIQUE 

RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:14808-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1264-12.2013

Ação: Cobrança de Seguro de Vida

Autores: Kelly Gomes de Oliveira e Edmundo Gomes de Oliveira.

Ré: Mongeral Aegon Previdência e Seguros S.A.

Vistos, etc...

Acolho o pedido do ilustre perito, formalizado às (fls.177/verso), devendo 

a secretaria proceder as diligências necessárias.

Vindo aos autos, cumpram os demais termos da decisão de (fl.151/verso).

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720280 Nr: 1320-45.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHANA CRISTINA ARIAS PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA PARMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA 

MORAES LEMES - OAB:OAB/MT 14.334-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1320-45.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Johana Cristina Arias Perez.

Executada: Editora Parma Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.165/171), hei por bem em deferir 

o pedido, com fulcro no artigo 835, inciso VI do Código de Processo Civil, 

expedindo-se carta precatória de penhora, avaliação e intimação, com 

prazo de (90) noventa dias para seu cumprimento (artigo 261, CPC).

Consigno que deverá ser observado o assentado no artigo 838 a 846 do 

CPC

Insta ressaltar, que a penhora não poderá inviabilizar as atividades da 

executada.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721314 Nr: 2337-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, SIVAL POHL 

MOREIRA DE CASTILHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA BEATRIZ DE MELO, DAYSE DULCE DE 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SINTIA POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:10101-E/MT, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2337-19.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Sival Pohl Moreira de Castilho e Outro.

Executados: Leila Beatriz de Melo e Dayse Dulce de Melo.

Vistos, etc...

Inicialmente, analisando a pretensão de (fl.269, item II) e o artigo 782, §3º 

do Código de Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o 

juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

No mesmo sentido, defiro o pedido de (fl.269, itens IV e V), com fulcro no 

artigo 835, inciso V do Código de Processo Civil, expedindo-se mandado 

de penhora, avaliação e intimação.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 41267 Nr: 1202-65.1996.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO LUIZ PASA, MARIA GORETTI PASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDERIO - 

OAB:PR/40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1202-65.1996

Ação: Execução

Exequente: Ovetril óleos Vegetais Treze Tilias Ltda.

Executados: Claudio Luiz Pasa e Maria Goretti Pasa.

Vistos, etc...

Inicialmente, indefiro a pretensão de pesquisa junto ao ‘Renajud’, para 

constatação de qual instituição financeira possui garantia de alienação 

fiduciária sobre o veículo VW/Amarok, tendo em vista que referida 

informação não se encontra disponível no sistema.

De outro lado, analisando os termos do petitório de (fls.225/verso), hei por 

bem em deferir o pedido, com prazo de (15) quinze dias para resposta.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente para manifestação em (5) 

cinco dias.
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Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403811 Nr: 17314-26.2007.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LONARDONI, ISRAEL SILVA 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT8194A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 649/2007

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Hsbc Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo.

Executados: Osvaldo Lonardoni e Israel Silva Borges.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.203/210), hei por 

bem em deferir o pedido, com fulcro no artigo 835, inciso V do Código de 

Processo Civil, expedindo-se mandado de penhora, avaliação e intimação, 

devendo ser respeitada a meação do cônjuge do executado, intimando-o, 

se for o caso.

Consigno ainda, que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 

do CPC.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 417319 Nr: 12986-19.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIER CARLOS FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOABES RIBEIRO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12986-19.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Olivier Carlos Franco.

Executados: Joabes Ribeiro de Farias.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.118/121; fls.145/146), hei por 

bem em deferir parcialmente a pretensão e, via de consequência, 

determino a expedição de carta precatória de constatação e intimação, 

devendo o senhor oficial de justiça diligenciar até a residência do 

executado e descrever todos os bens que guarnecem a moradia (artigo 

836, §1º e §2º, CPC), bem como, proceder sua intimação da penhora de 

(fl.113).

Prazo para cumprimento da carta precatória é de (90) noventa dias, em 

consonância com o disposto no artigo 261 do Código de Processo Civil.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente para manifestação em (5) 

cinco dias, após conclusos para decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 423508 Nr: 5743-87.2009.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEANE MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO LUIZ BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B, FABRICIA ALVES NOGUEIRA - 

OAB:12379/MT, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5743-87.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Joseane Martins dos Santos.

Executado: Plinio Luiz Basso.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.258/verso), hei por bem em 

deferir o pedido, expedindo-se o necessário.

Cumprida a determinação supra e pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 426989 Nr: 9169-10.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL GODINHO PEREIRA - 

OAB:23557/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:11624-A/MT, WILSON BARUFALDI - OAB:RS/7561

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9169-10.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Aeroprest Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Executado: Evandro Ricardo Ries da Silveira.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fls.262/281) e considerando o valor atribuído 

a presente execução, denota-se que as penhoras requeridas pelo 

exequente ensejarão em excesso, assim, com base no artigo 805 do 

Código de Processo Civil, hei por bem em determinar a intimação da parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, informe qual imóvel 

pretende penhorar.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429672 Nr: 11711-98.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENOR ALVES DE OLIVEIRA, AGENOR 

ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIONOR NOVAIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 770/2009

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Adenor Alves de Oliveira e Outros.

Vistos, etc...

Considerando o pedido formulado pelas partes (fls.130/verso) e (fl.138) e, 

com fulcro nos artigos 3º, §3º e 139, inciso V, ambos do Código de 

Processo Civil, hei por bem em designar o dia 05 de março de 2018 às 

15:10 horas, para audiência de conciliação.

 Intimem-se.

Cumpra-se de imediato.

 Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1a Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 437734 Nr: 6401-77.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, LEILA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6401-77.2010

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Espólio de Euclides Mosselin Garcia.

Executado: Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.399/433), hei por bem em deferir 

o pedido (fl.403), concedendo ao executado as benesses da assistência 

judiciária gratuita.

Façam as anotações devidas, após arquive-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 452749 Nr: 7928-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROBERTO QUIROGA, MAURO FELIPE 

QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7928-30.2011

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Bruno Roberto Quiroga e Mauro Felipe Quiroga.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.162/164; 

fls.165/168), hei por bem em deferir o pedido (fl.162), com fulcro no artigo 

835, inciso V do Código de Processo Civil, expedindo-se carta precatória 

de penhora, intimação e avaliação.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

mesmo códex.

Prazo para cumprimento da carta precatória é de (90) noventa dias (artigo 

261 Código de Processo Civil).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706817 Nr: 1554-61.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SLEIMAN ALY DIB, CECILIA DIB, 

KATIA FARES DIB, NASSER DE OLIVEIRA DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1554-61.2012

Ação: Indenização por Acidente

Autor: Eduardo Souza de Oliveira.

Réus: Espólio de Sleiman Aly Dib e Outros.

Vistos, etc...

Defiro o pedido formulado às (fls.97/verso), expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712540 Nr: 7612-80.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. L. S. SALES, KEILA LILIAN SILVA SALES, 

LOURENÇO ROSÁRIO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7612-80.2012

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: K. L. S. Sales e Outros.

Vistos, etc...

Considerando os termos das informações de (fls.123/124), hei por bem em 

deferir parcialmente o pedido de (fls.127/128), tendo em vista a 

comprovação da propriedade livre e desembaraçada dos veículos 

Honda/CG 125 Titan, placa JYM-6374 e Honda/CG 125 Fan, placa NJF1289 

de propriedade do executado Lourenço Rosário Sales, expedindo-se 
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mandado de penhora, avaliação, remoção, intimação e demais atos 

expropriatórios, em consonância com o disposto no artigo 835 a 846 do 

Código de Processo Civil.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (5) cinco dias, traga aos autos o endereço atual do executado.

 Vindo aos autos, expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735470 Nr: 15037-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO LOPES POSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15037-27.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Amaggi Exportação e Importação Ltda.

Executado: Rogério Lopes Posser.

Vistos, etc...

Inicialmente, defiro a desconstituição da penhora de (fl.77), 

procedendo-se as baixas pertinentes ao caso.

De outro lado, analisando os termos do petitório e documentos de 

(fls.116/120), hei por bem em deferir o pedido, com fulcro no artigo 835, 

inciso V do Código de Processo Civil, expedindo-se carta precatória de 

penhora, avaliação, intimação e alienação, devendo ser respeitada a 

meação do cônjuge, inclusive, intimando-o da constrição.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

mesmo códex.

Prazo para cumprimento da carta precatória é de (90) noventa dias (artigo 

261 Código de Processo Civil).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752113 Nr: 8825-53.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BENEDITO RODIGUES FILHO, LUIZA 

BABROSA DE MOURA RODRIGUES, ROSE MEIRE DE MOURA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PATRÍCIA PINESSO - 

OAB:9523/MS, CARLOS EDUARDO TIRONI - OAB:16311-B, FERNANDA 

TAGLIARI - OAB:14776-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT15.686-A, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM 

- OAB:OAB/MT 15.732-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8825-53.2014

Ação: Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva

Exequente: Espólio de Benedito Rodrigues Filho.

Representantes: Luiza Barbosa de Moura Rodrigues e Outro.

Executado: Hsbc Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo.

Vistos, etc...

Considerando os termos do Agravo de Instrumento nº 14183/2016, onde o 

Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias determinou o sobrestamento dos 

autos de nº 7689-21.2014 (Código 749871), similar ao presente caso, 

ressaltando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu haver 

repercussão geral da matéria constitucional, motivo pelo qual o Exmo. 

Ministro Dias Toffoli, nos RE 591.797 (Planos Bresser e Verão) e RE 

626.307 (Plano Collor II), com base no art. 328 do RISTF, determinaram: “o 

sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta 

repercussão geral, excluindo-se conforme delineado pelo Ministério 

Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada 

em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (Exmo. Min. Gilmar 

Mendes) e “a suspensão de qualquer julgamento de mérito nos processos 

que se refiram à correção monetária de cadernetas de poupança em 

decorrência do Plano Collor II, excluindo-se desta determinação as ações 

em sede de execução” (Exmo. Min. Gilmar Mendes), hei por bem em 

determinar a suspensão do feito até a decisão superior.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 796648 Nr: 13020-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE RODRIGUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HEVEA BRASILIENSE LTDA, 

ESPÓLIO DE OSVALDO CORREA, DIOMAR RODRIGUES MAGALHAES, 

CLEUZA BONATTO VOLPE, WALDYR ROSA ALVES, RUBERVAL 

SILVEIRA VOLPE, ESPÓLIO DE MARIA CONCEIÇÃO CEZAR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:12517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA COELHO - 

OAB:188.905/SP, LUIZ ALBERTO TEIXEIRA - OAB:138.374/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13020-47.2015

Ação: Usucapião Extraordinário

Autora: Marlene Rodrigues Correa.

Ré: Sociedade Hevea Brasiliense Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.64/68), hei por 

bem em determinar a intimação da parte autora, para que no prazo de (10) 

dez dias, retifique o polo passivo da lide, acostando a qualificação da 

requerida e seu atual endereço.

Vindo aos autos, expeça-se carta de citação, nos termos da decisão de 

(fl.43).

Em caso de inércia, determino à senhora Gestora que cumpra os demais 

termos da decisão de (fl.74).

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 802173 Nr: 15268-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BARONI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie R E J E I T O 

os embargos formulados, JULGANDO-OS TOTALMENTE IMPROCEDENTES 
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e, por consequência, JULGO PROCEDENTE a ação monitória proposta por 

IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, em desfavor de LUIZ BARONI 

FILHO, com qualificação nos autos, condenando-o ao pagamento da 

importância de R$ 174.962,67 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e 

sessenta e dois reais, sessenta e sete centavos), acrescida de juros a 

taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária – 

INPC - a contar do vencimento. Condeno-o ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito atualizado.Transitada em julgado, 

cumpra-se o disposto no § 8°, do artigo 701 do Código de Processo 

Civil.Publique-seIntimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 18/dezembro/2017.

-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805850 Nr: 16631-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA, ALEXANDRO GAERTNER, 

RICHARD GAERTNER, GEORGE GUIDO GAERTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA, RODRIGO CARDOSO 

MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT13733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:OAB/MT15285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 16631-08.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Primavera Diesel Ltda.

Executado: Expresso Rubi Ltda.

Vistos, etc...

Considerando os termos da decisão de (fl.80) e (fl.82), hei por bem em 

revogar a decisão de (fl.78).

De outro lado, indefiro a pretensão de (fls.64/77), pois, em consulta ao 

sistema ‘RenaJud’, conforme extratos em anexo, verificou-se que os 

veículos possuem diversas restrições judiciais, inclusive, anteriores à 

penhora de (fl.57).

Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815992 Nr: 1550-82.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1550-82.2016

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais

Autora: Dalva Rosa de Oliveira.

Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

 Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.138/143) e de (fls.146/148), 

verifica-se que assiste razão à autora, pois, em havendo depósito judicial 

da importância atinente à fatura mensal 02/2016 (fl.36), não poderia a ré, 

em nenhuma circunstância, ter efetuado a inclusão do nome da requerente 

junto ao cadastro de inadimplentes, deste modo, entendo plausível e 

correta a execução da multa arbitrada às (fls.91/verso).

Ante o exposto, hei por bem em determinar a intimação da parte autora, via 

seu bastante procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, cumpra o 

disposto no artigo 524 do Código de Processo Civil, tendo como base a 

data da inclusão e exclusão (01.03.2017 e 04.08.2017 – fl.148).

Vindo aos autos, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816049 Nr: 1572-43.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA LUCIA PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PROCEDENTE, a presente "Ação de Cobrança de Diferença de Seguro 

Obrigatório" proposta por MARA LÚCIA PORTELA, com qualificação nos 

autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos autos, condenando a empresa 

ré no pagamento da importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais, setenta e cinco centavos), devendo incidir juros 1% ao mês e 

correção monetária – INPC -, àqueles a partir da citação e correção a 

partir da data do sinistro; R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), a título 

de despesas efetivadas em decorrência do acidente, devendo ser 

corrigida – INPC – a partir do desembolso; e, juros de mora 1% ao mês, a 

contar da citação, bem como nas custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação.Transitada em julgada e feitas as anotações de estilo, o que 

deve  se r  ce r t i f i cado ,  a rqu i ve -se .Pub l i que -se . I n t imem-se . 

Cumpra-se.Roo-Mt., 18/dezembro/2017.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816212 Nr: 1645-15.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SOARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MARCOS DE CAMPOS 

BATISTA - OAB:23457/GO

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, a presente ‘Ação de Restituição de 

Valores c/c Danos Materiais e Morais’, promovida por ANDREIA PINHEIRO, 

pessoa física com qualificação nos autos, em desfavor de IRMÃOS 

SOARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos 

autos, para o fim de condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 

25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais), devendo incidir juros (1% 

a.m. simples) a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a partir 

do efetivo desembolso (fls. 46).Condeno, também, a ré no pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por 

cento) sob o valor atualizado da condenação.Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estiloo, o que deve ser certificado, 

arqu ive-se .Pub l ique-se . In t imem-se.Cumpra-se .Rondonópo l i s -Mt . , 

18/dezembro/2017Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775947 Nr: 4600-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA DE FATIMA FARINELLI FERREIRA, JAIRO 

RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONNECTION IMPORTADORA, EXPORTADORA 

& COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP, ITAU SEGUROS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINÉIA SANTOS 

PEREIRA - OAB:22376/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15.013, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660/MT

 DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de (15) 

quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 

28/setembro/2017.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000357-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUSSAM SALAH EL DIN FARAH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000357-15.2016 Ação: Desconstituição de Débitos Indevidos c/c 

Indenização Autor: Hussan Salah El-Dim Farah. Ré: Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S.A. Vistos, etc... HUSSAN SALAH EL-DIM 

FARAH, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na 

ação de ‘Desconstituição de Débitos Indevidos c/c Indenização’ que moveu 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., postulou no (id.9288373; id.10703123), pugnando pela 

conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo 

de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o 

pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda as 

anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”. Intime-se a parte devedora na forma do artigo 

513, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no 

prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, em 

consonância com artigo 523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de 

descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) dez por cento 

e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) dez por cento, 

com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Transcorrido 

o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003953-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ALVES DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003953-70.2017 Ação: Revisional de Contrato Autor: Elizeu Alves de 

França. Ré: Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

Vistos etc... ELIZEU ALVES DE FRANÇA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. 

Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, 

a autora impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 
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litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 

de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003525-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003525-88.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos 

Autora: Helena Maria Carvalho de Jesus. Ré: Telefônica Brasil S.A. Vistos, 

etc... HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 

de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005280-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALUMIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005280-50.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Duílio Piato Júnior. Ré: Alumividros Comércio de Vidros Ltda. Vistos, etc... 

DUÍLIO PIATO JÚNIOR, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

ALUMIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a autora impugnou a 

defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor 

da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 

de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004392-81.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA GRACIELE BARBOZA SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Lucimar Rodrigues Neto (RÉU)

FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004392-81.2017 Ação: Reintegração de Posse Autora: Cheila Graciele 

Barboza Sampaio. Réus: Francisco de Assis Sampaio e sua esposa. 

Vistos, etc... CHEILA GRACIELE BARBOZA SAMPAIO, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação 

em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO E LUCIMAR RODRIGUES 

NETTO. Devidamente citados, apresentaram contestações e, instada a se 

manifestar, a autora impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código 

de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 

de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000093-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA SUDARIA DE MELO BALBUENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n º 

1000093-61.2017 Ação: Indenização por Dano Moral Autor: Eliza Sudaria 

de Melo Balbuena Ré: Apple Computer Brasil Ltda Vistos, etc... Eliza 

Sudaria de Melo Balbuena, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de Apple 

Computer Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado. Citada por edital, 

não contestou o pedido, sendo decretada a revelia, nomeando-se Curador 

Especial, o qual apresentou defesa. Houve impugnação, vindo-me os 

autos conclusos. D e c i d o: A douta Defensora Pública arguiu a nulidade 

da citação, asseverando que a empresa ré é de grande porte, renomada, 

e possui endereço fixo, com sede declinada à peça inaugura, não 

podendo precisar a razão de ter sido devolvida a carta de citação com a 

informação de ausente. Analisando a questão posta à liça, verifico que a 

pretensão do Curador Especial é pertinente e deve, à evidencia dos 

elementos encartados aos autos, ser atendido. Nos termos do artigo 238 

do Código de Processo Civil, a citação é ato pelo qual são convocados o 

réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. 

Assim, para a validade do processo é indispensável a citação válida. Não 

sendo o caso por citação por meio eletrônico, como regra, ela deverá ser 

feita pelo correio, observando-se as exceções da lei. Nesse sentido, a 

Súmula n° 429 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “A citação postal, 

quando autorizada por lei, exige aviso de recebimento”. Consultando os 

autos, comprova-se o envio da carta de citação para o endereço 

declinado na inicial, todavia, a mesma não restou recebida por quem quer 

que seja, tendo como informação apenas e tão somente “ausente” – Id 

5538749, o que não é o bastante para respaldar o pedido de citação por 

edital. Assim, revogo a decisão que deferiu o pedido de citação por edital 

Id-7978461, anulando o processo a partir daquele ato e, via de 

consequência, determino a expedição de nova carta de citação. om 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 20/dezembro/2017.- Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004517-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SANTES PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004517-49.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Denise 

Rodeguer. Ré: Juliana Santes Pereira. Vistos etc... DENISE RODEGUER, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de JULIANA SANTES PEREIRA. Devidamente 

citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, a autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 
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e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 

de janeiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001385-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO MARI OAB - MT15803/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001385-18.2016 Ação: Execução de Sentença Exequentes: Duílio Piato e 

Advogados Associados S/c Epp e Outro. Executado: Kirton Bank S.A. 

Banco Múltiplo (Banco Bradesco S.A.). Vistos, etc... DUÍLIO PIATO E 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C EPP E DUÍLIO PIATO JÚNIOR, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Execução de Sentença’, que move em 

desfavor de KIRTON BANK S.A. BANCO MÚLTIPLO (BANCO BRADESCO 

S.A.), devidamente qualificado, ingressou nos autos com o petitório e 

documentos de (id.11148545; id.11148571; id.11148590), vindo-me 

conclusos. D E C I D O: Compulsando os autos, verifica-se que 

devidamente intimado para cumprir a obrigação (id.10649192), o 

executado em 12.12.2017, ingressou com a impugnação de (id.11102079) 

e o depósito de (id.11102085 – 11.12.2017), aduzindo que o cálculo 

realizado pelo exequente está equivocado, pois, requereu o pagamento do 

valor de R$145.506,24 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e seis 

reais e vinte e quatro centavos), porém, as datas utilizadas para o 

computo dos juros estão em total desconformidade com a determinação 

imposta na sentença, eis que os juros de mora de 1% contar-se-ão a 

partir da citação nos autos de origem, entretanto, o mesmo calculou-os a 

partir da distribuição da ação e não da citação do executado, que ocorreu 

em 23.08.2016, assim sendo, o valor devido ao exequente se dá no valor 

total de R$127.929,28 (cento e vinte e sete mil, novecentos e vinte e nove 

reais e vinte e oito centavos), devendo ser julgada procedente a 

impugnação e declarado o excesso no valor de R$17.576,96 (dezessete 

mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), 

expedindo-se alvará de R$127.929,28 (cento e vinte e sete mil, 

novecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), em favor da 

parte exequente e a devolução do excesso apurado. E, a parte 

exequente, por sua vez, refutou as alegações do executado 

(id.11148545), pugnando pela rejeição da impugnação, haja vista que 

intempestivos, impugnação e depósito, devendo ser aplicada a multa e os 

honorários dispostos no artigo 523, §1º do Código de Processo Civil, que 

devidamente atualizados até a data de 13/12/2017, alcançam o montante 

de R$ 177.948,34 (cento e setenta e sete mil, novecentos e quarenta e 

oito reais e trinta e quatro centavos) e, tendo o executado depositado 

somente o valor de R$145.506,24 (cento e quarenta e cinco mil quinhentos 

e seis reais e vinte e quatro centavos), pende a diferença de R$ 

32.560,73 (trinta e dois mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e três 

centavos), pugnando pela realização de penhora on line do saldo 

remanescente, bem como, o levantamento do valor tido como 

incontroverso, requerendo ao final seja julgada totalmente improcedente a 

impugnação, eis que inexistente o alegado excesso de execução, pois, o 

cálculo realizado pelo exequente foi estritamente sob os comandos da 

sentença exequenda. Pois bem, analisando a questão trazida à liça, não 

vejo nenhum motivo plausível para acolher a pretensão do executado, uma 

vez que a impugnação versa exclusivamente sobre excesso de 

execução, entretanto, desprovida de demonstrativo de cálculo para 

comprovar sua alegação, contrariando o disposto no artigo 525, §4º do 

Código de Processo Civil, devendo, deste modo, ser rejeitada liminarmente 

em consonância com o §5º do mesmo dispositivo legal. Ademais, 

verifica-se que o depósito de (id.11102085 - 11.12.2017) é intempestivo, 

pois, o prazo para o cumprimento da obrigação findou-se em 07.12.2017 

(id.14013477), devendo ser aplicada a multa e os honorários do §1º do 

artigo 523 do CPC. Sobre a questão a jurisprudência assente que: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA 

SENTENÇA – REJEIÇÃO LIMINAR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELA 

EXECUTADA DO VALOR QUE COMPREENDE CORRETO A TÍTULO DE 

QUANTUM DEBEATUR – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO NÃO 

APRESENTADO – IMPUGNAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA 

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXIGÊNCIA DO ART. 525, § 4º, 

DO CPC NÃO ATENDIDA PELA EXECUTADA – NECESSIDADE DE 

APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO § 5º DO MESMO 

DISPOSITIVO – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM RIGORISMO 

EXACERBADO, ANTE A PREVISÃO LEGAL EXPRESSA NESTE SENTIDO – 

ALEGAÇÕES SOBRE AS CAUSAS DO SUPOSTO EXCESSO DE 

EXECUÇÃO NÃO APRECIADAS, JÁ QUE MANTIDO O INDEFERIMENTO 

LIMINAR – RECURSO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, 

DESPROVIDO. Levando-se em consideração que ao impugnar o 

cumprimento da sentença a executada agravante não apontou o valor que 

entende correto a título de quantum debeatur, não apresentou o 

demonstrativo do débito, estando a impugnação, ainda, fundamentada 

unicamente no excesso de execução, a rejeição liminar afigura-se 

impositiva, com fundamento no art. 525, §§ 4º e 5º, CPC. Descabe falar 

que tal providência implica em rigorismo exacerbado, tendo em vista a 

expressa disposição legal neste sentido. Mantida a rejeição liminar da 

impugnação ao cumprimento da sentença, as alegações que tratam das 

causas do suposto excesso de execução não comportam apreciação.” 

(TJ-MS - AI: 14060271420178120000 MS 1406027-14.2017.8.12.0000, 

Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 08/08/2017, 

5ª Câmara Cível) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE 

EXECUÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DOS 

CÁLCULOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, sem pedido 

liminar, interposto contra decisão proferida pela 15ª Vara Cível de Brasília, 

que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou os cálculos 

realizados pela Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação apresentada 

pela executada com base no art. 525, § 4º e § 5º, do CPC. 2. Preceitua o 

art. 525, § 4º do Código de Processo Civil: "Quando o executado alegar 

que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à 

resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que 

entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de 

seu cálculo". 2.1. A declaração do valor correto com seu demonstrativo 

discriminado e atualizado do débito é conditio sine qua non para que seja 
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realizada a análise da impugnação que ataca excesso de execução, de 

forma central. 2.2. In casu, verifica-se que a parte não se desincumbiu de 

indicar o valor em excesso, ou seja, o real valor devido. 2.3. E mais: não 

trouxe aos autos qualquer documento juntado aos originais (autos) e apto 

a demonstrar a apresentação dos requisitos necessários à análise da 

impugnação pelo juízo a quo, pelo contrário, preferiu o combate a temas 

secundários da decisão interlocutória proferida, o que não merece 

prosperar. 3. Agravo de instrumento improvido.” (TJ-DF 

07073815620178070000 DF 0707381-56.2017.8.07.0000, Relator: JOÃO 

EGMONT, Data de Julgamento: 05/07/2017, 2ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 12/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, REIJEITO 

LIMINARMENTE a presente impugnação promovida por KIRTON BANK S.A. 

BANCO MÚLTIPLO (BANCO BRADESCO S.A.), em desfavor de DUÍLIO 

PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C EPP E DUÍLIO PIATO JÚNIOR, 

todos com qualificação nos autos. Deixo de condenar o executado em 

honorários sucumbenciais, por serem incabíveis à espécie, conforme 

dispõe a Súmula 519 do STJ. De outro ponto, defiro o levantamento da 

importância incontroversa de R$127.929,28 (cento e vinte e sete mil e 

novecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) (id.11102085), 

com suas devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se 

o competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra, intime-se a 

parte exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (5) 

cinco dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, 

incluindo-se a multa e os honorários do §1º do artigo 523 do CPC e 

decotando-se os valores já depositados, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 11 de janeiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000374-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MOURA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000374-51.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S.A. 

Réu: Gilmar Moura de Souza. Vistos, etc... Analisando os termos do 

petitório de (id.11318007), hei por bem em deferir o pedido, intimando-se 

pessoalmente a parte autora, bem como, seu procurador, para que no 

prazo de (5) cinco dias, efetue a baixa do gravame do veículo objeto da 

lide, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$500,00 

(quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), em 

consonância com o disposto no artigo 537 do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 

15 de janeiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000374-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MOURA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000374-51.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S.A. 

Réu: Gilmar Moura de Souza. Vistos, etc... Analisando os termos do 

petitório de (id.11318007), hei por bem em deferir o pedido, intimando-se 

pessoalmente a parte autora, bem como, seu procurador, para que no 

prazo de (5) cinco dias, efetue a baixa do gravame do veículo objeto da 

lide, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$500,00 

(quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), em 

consonância com o disposto no artigo 537 do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 

15 de janeiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005813-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005813-09.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Jair 

dos Santos. Executada: Fazendas Reunidas Pansul Ltda. Vistos, etc... 

JAIR DOS SANTOS, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de 

FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA, devidamente qualificada, e, após 

seu processamento, sobreveio o petitório de acordo de (id.11102910), 

pugnando pela extinção da presente ação, vindo-me conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta 

por JAIR DOS SANTOS, em desfavor de FAZENDAS REUNIDAS PANSUL 

LTDA. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Em havendo 

custas finais, deverão ser custeadas pela parte executada. Façam as 

baixas necessárias. Considerando que as partes renunciaram ao prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e após pagas as 

custas, se houver arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 

de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002058-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELINA LEMOS VILELA OAB - SP0243283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSEMIRO G. PESSOA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002058-11.2016 Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor 

Solvente Exequente: Realiza Administradora de Consórcios Ltda. 

Executada: Cassemiro G. Pessoa Me. Vistos, etc... REALIZA 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com qualificação nos autos, 

via sua bastante procuradora, ingressou com “Embargos Declaratórios” 

pelos fatos narrados no petitório de (id.10142674), juntando documentos 

(id.10888181; id.10888228), vindo-me conclusos. É o relatório necessário. 

D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe 

que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” Analisando os fatos 

elencados pela embargante, verifica-se que assiste razão à parte, uma 
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vez que o veículo descrito no extrato de (id.8746241), fora alienado 

fiduciariamente em favor do exequente, conforme documento de 

(id.10888228). Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, 

ACOLHO os embargos ofertados por REALIZA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, com qualificação nos autos e, via de consequência, 

retifico a decisão de (id.10023092), passando a constar os seguintes 

termos: “Analisando os termos dos petitórios de (fls.49/50) e da certidão 

de (fl.56), hei por bem em deferir o levantamento dos valores penhorados 

à (fl.42), com suas devidas correções, em favor da parte autora, 

expedindo-se o competente alvará judicial. No mesmo diapasão, defiro os 

pedidos formulados no (id.9098766, págs.01/02), com fulcro no artigo 835, 

inciso IV do Código de Processo Civil, expedindo-se mandado de penhora, 

avaliação, remoção e intimação.” Na parte que não foi objeto da correção, 

permanece a decisão como lançada. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000381-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE THEODORO BONATTI (AUTOR)

J. A. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feito Cível nº 1000381-09.2017 

Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Marlene Teodoro Bonatti e 

Outro Réu: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... MARLENE THEODORO 

BONATTI e JOABE ALVES BONATTI, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressaram neste juízo com a presente "Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório" em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, já qualificado, aduzindo: 

"Que, no dia 10 de fevereiro de 2016, o senhor Joaquim Siqueira Alves 

esposo e pai dos requerentes fora vítima de acidente de trânsito na BR 

364, experimentando lesões que lhe causaram, assim, a morte; que, sendo 

a autora e filho os únicos herdeiros do de cujus, fazem jus ao recebimento 

do seguro, assim, requerem a procedência da ação, com a condenação 

do réu nos encargos da sucumbência. Juntam documentos e dão à causa 

o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pleiteando a ação 

sob o manto da Assistência Judiciária”. Devidamente citado, apresentou 

contestação, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelos 

autores, pugnando pela improcedência da ação, com a condenação dos 

autores nos ônus da sucumbência. Junta documentos. Sobre a 

contestação, manifestaram-se os autores, bem como o Ministério Público, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental produzida dá suporte a um seguro desate da questão, por 

isso, passo ao julgamento antecipado da lide na forma do artigo 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, "Constante dos autos 

elementos de prova documental para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia" (STJ - 4ª Turma, Ag. 14.952-DF, Agra rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 04.12.91, negaram provimento DJU 3.2.92, p. 472). De igual 

forma, "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder". (STJ, 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram 

provimento DJU 17.09.90, p. 9.513). Pugna no sentido de que a ação seja 

extinta por falta de interesse de agir em razão da ausência de 

requerimento administrativo, não pode prevalecer, pois, como é cediço, 

após o advento da Constituição da República de 1988, que adotou o 

princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, 

consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, o esgotamento da 

via administrativa não é mais condição para ajuizamento de ação. 

Ademais, o pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental previsto 

na Constituição Federal de 1988, assim, não cabível impor a alguém a 

obrigação de propor processo administrativo, pois a lei não exige tal 

desiderato. Neste sentido, o trato jurisprudencial: "Estabelece o artigo 5º, 

XXXV, da Constituição Federal o princípio do amplo acesso ao Judiciário. 

Dele decorre a inconstitucionalidade da exigência de exaurimento da via 

administratriva antes do ingresso na via judicial" (Remessa Oficial nº 

900414316-5/RS, TRF da 4ª Região, Rel. Ellen Gracie Northfleet, j.05.04.95 

- Juris Plenum). "EMENTA: COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INTERESSE DE 

AGIR CONFIGURADO - LEI Nº 6.194/74 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - 

ÔNUS DO SEGURADO - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

SALÁRIO MÍNIMO - PARÂMETRO PARA CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

INOCORRÊNCIA. Não há necessidade de prévio esgotamento da via 

administrativa, como condição para o beneficiário ingressar em juízo 

pleiteando o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT. O 

interesse processual decorre da necessidade de intervenção do Judiciário 

para a solução do conflito ou satisfação da pretensão deduzida na inicial. 

A Lei nº 6.194/74 está em pleno vigor, aplicando o salário mínimo como 

parâmetro para se estabelecer o quantum indenizatório. As normas do 

CNSP, ou qualquer outro órgão governamental, não têm força para 

revogar um dispositivo de lei. Nos termos do § 2º, do artigo 1º, da Lei 

6.899/81 a verba condenatória deve ser corrigida a partir da propositura 

da demanda. Ausente é a litigância de má-fé, se não configurados os 

requisitos do artigo 17, do CPC. (Ap. Cível nº 1.0701.06.152082-4/001, 13ª 

Câmara Cível do TJMG, Rel. Des. Eulina do Carmo Almeida, d.j. 

17/05/2007). Por tais argumentos, rejeito-a. Com a juntada da certidão de 

nascimento de Joabe Alves Bonatti ID 6089904, regularizado restou o polo 

ativo. De outro norte, agarra-se o réu, no argumento de que a parte autora 

não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto 

no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não trouxe aos 

autos provas que pudesse alicerçar o pedido, o qual não pode prevalecer. 

De forma que, depois de acurada análise das razões de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, senão vejamos: Dispõe 

o artigo 7º da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92, 

que: "a indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazo dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei". Destarte, se o 

veículo ou sua seguradora não forem identificados, ou não tiver sido feito 

o seguro, ou este estiver vencido na data do fato, a vítima continuará a ter 

direito à indenização, acionando qualquer uma das sociedades 

seguradoras que obrigatoriamente participam do consórcio. Resulta que o 

sistema de seguro obrigatório busca estabelecer o princípio da 

universalidade da cobertura a todas as vítimas, independentemente da 

situação do causador do dano, aliás, esse cuidado eminentemente social 

decorre do simples fato de que ao se colocar um veículo em circulação já 

se tem "uma perspectiva de riscos provocadores de acidente. E diante da 

inevitabilidade de certos acontecimentos, a realidade obrigou a se 

procurar uma solução. Daí que o risco acompanha a circulação dos 

carros" (Arnaldo Rizzardo, A reparação nos acidentes de trânsito, ed. RT 

p. 153). Sabe-se que o seguro obrigatório (DPVAT) cobre danos 

pessoais, compreendendo as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas de assistência médica e suplementares, de 

acordo com a Lei nº 6.194/74, tratando-se o pagamento de seguro 

obrigatório de danos pessoais de obrigação imperiosa imposta ao 

consórcio de seguradoras, conforme desponta do art. 7º da Lei nº 

6.194/74, alterado que foi pela Lei nº 8.441/92. Impõe-se a obrigação de 

seu pagamento à seguradora acionada, à qual é assegurado o direito de 

regresso contra o proprietário do veículo causador do acidente, vez que o 

risco é componente natural do contrato de seguro, quanto mais o 

obrigatório, firmado com uma coletividade de seguradoras, participantes 

do sistema DPVAT, que recebem, embutidos no prêmio, valores 

destinados a tais reparações, com o que há correspondência de 

prestações, segundo o risco potencialmente assumido. Sobre a matéria, 

eis a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO -DPVAT - ACIDENTE PROVOCADO POR ÔNIBUS - 

COBRANÇA DE QUALQUER SEGURADORA - CONSÓRCIO DE SEGUROS - 

PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 6.194/74 - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SALÁRIO 
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MÍNIMO - BASE DE CÁLCULO - FATOR DE CORREÇÃO NÃO 

CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. - A norma 

prevista na Resolução 06/86 do CNSP não pode limitar ou revogar o 

comando legal insculpido na Lei nº 6194/74, com a redação alterada pela 

Lei nº 8441/92, haja vista que a ele não se sobrepõe. Assim, a exclusão 

dos veículos de transporte coletivo do consórcio de seguro não 

prevalece, mormente considerando o caráter assistencial de que se 

reveste o seguro DPVAT. - Terminado o tratamento definitivo, 

concluindo-se pela existência de invalidez permanente parcial, o segurado 

faz jus ao pagamento da indenização securitária equivalente ao percentual 

da redução de sua capacidade laborativa, que incidirá sobre o valor 

máximo legalmente fixado, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos, 

conforme previsto na alínea b do art. 3º da Lei 6.194/74.- A Lei n. 6205/75 

não revogou o critério de fixação de indenização em salários mínimos, 

estabelecido pela Lei 6194/74, pois o salário mínimo não constitui fator de 

correção monetária, servindo apenas como base de cálculo do quantum a 

ser indenizado. - Cuidando-se de dívida de valor, oriunda de 

descumprimento contratual, a correção monetária deve incidir a partir da 

data do sinistro, e não, do ajuizamento da ação, pois, sendo assim, não 

atingirá sua finalidade, que é justamente a recomposição total do valor 

devido. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0394.06.054870-5/001 - 

COMARCA DE MANHUAÇU - APELANTE(S): BRADESCO SEGUROS S/A - 

APELADO(A)(S): SEBASTIÃO CASTRO DA SILVA - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. TARCISIO MARTINS COSTA). No caso posto à liça, dúvida alguma 

persiste que Joaquim Sirqueira Alves veio a falecer em razão dos 

ferimentos experimentados em face do acidente de trânsito, fato que é 

incontroverso nos autos, fazendo jus ao recebimento de indenização 

referente ao seguro obrigatório. Impende destacar que, após o advento da 

Lei n° 11.482 de 31 de março de 2007, a qual alterou a Lei nº. 6.194/74, as 

indenizações por morte, referentes ao seguro obrigatório DPVAT, 

deixaram de corresponder a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo 

fixadas em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), in verbis: "Art. 3º. 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: I - R$13.500,00 (treze mil e quinhentos) - no 

caso de morte; II – até 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de 

invalidez permanente; Entretanto, da análise detida dos documentos 

colacionados, constata-se que o acidente ocorreu no dia 10 de fevereiro 

de 2016, conforme Boletim de Ocorrência acostado aos autos ID 4661057, 

portanto, sob a égide da Lei n° 11.482/07 que, como dito anteriormente, 

prevê o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de 

indenização, em caso de morte. Sobre o assunto, eis a jurisprudência: 

“AÇÃO DE COBRANÇA - RITO SUMÁRIO - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - PEDIDO ADMINISTRATIVO- DESNECESSIDADE- LEGITIMIDADE 

ATIVA- VALOR INDENIZATÓRIO EM CASO DE MORTE POR ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - LIMITAÇÃO-MP 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 11482/2007- 

SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do artigo 5º, XXXV, da CR-88, que 

assegura o acesso incondicionado ao Poder Judiciário, desnecessário se 

mostra o esgotamento da via administrativa para cobrança judicial da 

indenização do segurO DPVAT. O valor da indenização do seguro 

obrigatório, com a edição da MP 340/2006 convertida na Lei 11482/2007, 

fica limitado à R$13.500,00, nos termos do seu artigo 8º". (TJMG, 

Apelação Cível N° 1.0512.07.044099-9/001, 11ªCC, Rel. Selma Marques, j. 

27/08/2008). De forma que, o valor a ser pago a título de indenização não 

deve ser o fixado em salários mínimos, conforme determina o artigo 3º da 

Lei nº 6.194/74, mas em conformidade a Lei n° 11.481/2007. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, 

a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por 

MARLENE THEODORO BONATTI e JOABE ALVES BONATTI, com 

qualificação nos autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos autos, 

condenando-a no pagamento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária 

INPC, àqueles a partir da citação e correção a partir da data do sinistro, 

sendo que o valor pertencente ao menor – 50% - deverá ser depositado 

em caderneta de poupança, bem como nas custas processuais e 

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

dado à causa. Transitada em julgada e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt., 19 de dezembro de 2017.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000899-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DE MORAES SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO MISSIONARIA SUL BRAS DOS ADV SET DIA MOV DE REFOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMAO VITERBO LEITE OAB - SP0237700A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo nº 1000899-96.2017 

Ação: Declaratória c/c Indenização por Dano Moral Autor: Rosimar de 

Moraes Siqueira Réu: Editora Missionária a Verdade Presente Vistos, etc... 

ROSIMAR DE MORAES SIQUEIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais' 

em desfavor de EDITORA MISSIONÁRIA A VERDADE PRESENTE ‘VIDA 

PLENA’ SENBES – UNIÃO MISSIONÁRIA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO 

DIA – MOVIMENTO DE REFORMA, aduzindo: “Que, procurou adquirir um 

veículo a crédito, não obtendo êxito, uma vez que seu nome constava no 

cadastro de inadimplentes, por ordem da ré, experimentado dissabores; 

que, possui contrato n° 510047701, no valor de R$ 49,50 (quarenta e nove 

reais, cinquenta centavos), com vencimento para o dia 10 de janeiro de 

2015, quitada no dia 13 de janeiro de 2015, sendo que a inscrição ocorreu 

no dia 25 de setembro de 2015, assim, pugna pela procedência da ação, 

com a condenação da ré nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 10.049,50 (dez mil, quarenta e 

nove reais, cinquenta centavos), pleiteando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”. O pedido de antecipação da tutela foi deferido, não 

sobrevindo nenhum recurso. Devidamente citada, contestou o pedido, 

onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo 

que o lançamento do nome da autora no cadastro de inadimplentes 

ocorreu em face do não pagamento dos acrescimentos financeiros, uma 

vez que o título foi quitado fora do prazo, não havendo que se falar em 

culpa, por isso, a ação deve ser julgada improcedente e, em caso 

negativo, devem ser levados em conta os princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade. Sobre a contestação, manifestou-se a autora. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido o 

julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos 

autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, 

passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Rosimar de Moraes Siqueira aforou a 

presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais em desfavor de União Missionária Sul Brasileira dos 

Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma – Editora Missionária a 

Verdade Presente - Senbes, porque, segundo a inicial havia um 

relacionamento comercial entre as partes, o qual deu azo ao contrato n° 

510047701, no importe de R$ 49,50 (quarenta e nove reais, cinquenta 

centavos) com vencimento para o dia 10 de janeiro de 2015, sendo 

quitado 13 de janeiro de 2015, todavia, mesmo assim, seu nome fora 

lançado no cadastro de inadimplentes, fato ocorrido em 25 de setembro de 

2015, causando-lhe dissabores e contratempos. Analisando os 

argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das 

provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça defensiva, 

entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela 

ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à ré, que não 

tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia. 

Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, por se tratar de relação de consumo, em cuja hipótese a 

responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo necessária a análise da 

culpa para sua caracterização. Segundo o Código de Defesa do 

Consumidor: "Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." Por sua vez, 

o artigo 14, do mesmo diploma, o fornecedor responde independente de 

culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em 
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decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço. "O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos." A responsabilidade objetiva se 

configura independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto 

Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 

21/22: "Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de 

culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, 

que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a 

outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com 

inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano." No caso em desate, 

restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de 

serviços, aliás, fato não negado pela empresa ré. No mesmo diapasão, 

acostado aos autos está o comprovante do pagamento do débito, 

conforme se pode constatar pelo documento ID 4846766. A ré, por sua 

vez, nada centrou aos autos no sentido de minorar a situação incômoda 

em que se encontra, dizendo apenas e tão somente que não obrou com 

culpa, pois lançou o nome da autora no cadastro de inadimplentes porque 

a mesma não efetuou o pagamento na data aprazada. Pois bem. O título de 

crédito tinha como vencimento a data de 10 de janeiro de 2015, sendo que 

o pagamento ocorreu no dia 13 de janeiro de 2015, através de agência 

bancária, ora, se assim ocorreu, não há que se falar em encargos 

financeiros, pois caso contrário, a instituição financeira não iria receber o 

valor nominal, o que é de conhecimento geral e mais, no próprio contrato 

consta uma tolerância de 10 (dez) dias, consoante ID-9008148. Ocorre 

que, analisando os autos, em especial as provas documentais juntadas, 

tenho que restou comprovada a desídia da ré ao proceder a inserção do 

nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito e para tal não havia 

motivo, uma vez que os documentos acostados aos autos, demonstram de 

forma clara que o débito fora quitado bem antes da inserção do seu nome 

no cadastro de inadimplentes e mais, não há nos autos prova alguma de 

que a autora tenha sido notificada. Dito isso, resta-nos saber se o ato 

levado efeito pela ré pode resultar na condenação da ré em indenização 

por danos morais. A meu ver, o lançamento e manutenção indevida do 

nome da autora na relação de maus pagadores caracteriza o danum in re 

ipsa ao consumidor, prescindindo de prova à ocorrência de prejuízo 

concreto. Quanto ao dano moral puro, ensina Sérgio Cavalieri Filho: [...] por 

se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser 

feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano 

material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima 

comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, 

documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o 

repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o 

que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano 

moral em razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca 

ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria 

ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti que decorre das regras de experiência comum. (in Programa de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100) Nesse sentido é a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA 

DE BAIXA DE GRAVAME - DÉBITO QUITADO - OBRIGAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - 

"QUANTUM" INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO DO VALOR - CAMBIMENTO. 

- Enseja dano moral a conduta da instituição financeira que deixa de 

providenciar a baixa do gravame do veículo após a integral quitação do 

débito, sendo certo que tal atitude ultrapassa os limites do mero 

aborrecimento. - O valor fixado deve proporcionar a justa compensação 

do ofendido e atender ao caráter pedagógico da condenação em relação 

ao ofensor. - A quantia não pode ser fixada em valor tão elevado que 

importe enriquecimento sem causa, nem tão ínfimo que não seja capaz de 

reparar a ofensa causada nem sirva para coibir a conduta lesiva. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0106.13.003395-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro 

Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2015, 

publicação da súmula em 10/12/2015). “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME JUNTO 

AO DETRAN - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MULTA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO - ATENDIMENTO 

AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS COM OBSERVÂNCIA DO 

ART. 20 DO CPC. -O fornecedor de serviços responde objetivamente pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços. Comete ato ilícito a instituição financeira que 

mantém indevidamente gravame sobre o veículo quitado. - A fixação do 

quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter 

pedagógico, punitivo e reparatório. - A fixação dos honorários 

advocatícios deve observar os limites quantitativos e qualitativos previstos 

no art. 20 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0002.14.000010-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

30/09/2015, publicação da súmula em 09/10/2015) Portanto, caracterizado 

está o dever de indenizar. No tocante ao quantum indenizatório, prima-se 

pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização. É importante 

levar em consideração que a indenização deve alcançar valor tal que 

sirva de punição para o réu, bem como que sirva de compensação ao 

autor pela ofensa sofrida, mas que não configure enriquecimento sem 

causa a este. Maria Helena Diniz ensina: "(...) o juiz determina, por 

equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' 

da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária 

do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se 

pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao 

ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento" (A 

Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, 

nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9). Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má 

prestação de serviço e o descaso da ré com o consumidor. Relativamente 

ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este consiste na violação 

do sentimento da pessoa, que se sente atingida em sua honra pela atitude 

arbitrária do ofensor. O dano moral, nos dizeres de Antônio Chaves "é a 

dor resultante de violação de um bem juridicamente tutelado sem 

repercussão patrimonial". (Chaves, Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III 

- SP. Ed. Revista dos Tribunais. 1995). Rizzato Nunes ao tratar dos danos 

morais discorre que: "... o dano moral é aquele que afeta a paz interior da 

pessoa lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o ego, a honra, enfim 

tudo aquilo que não tem valor econômico mas causa dor e sofrimento. É, 

pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo indivíduo." (citado por 

Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema do Quantum Debeatur nas 

Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 2006. pág. 132). É cediço 

que incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu 

direito. O processo se rege pelo princípio da verdade real, por meio do 

qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de existência ou 

inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de suas faculdades 

processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou 

fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações 

não decorrem as consequências pretendidas pela parte contrária. Sobre a 

questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo em processo é de 

que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes 

no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de 

fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a 

quem alega, dele é o ônus da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de 

Direito Processual Civil, vol. I, pág. 424. Sobre a matéria, eis a 

jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Para a 

procedência do pedido de dano moral, deverá o autor comprovar que ele 
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ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos e desgastes normais 

advindos de qualquer relação comercial, abalando-lhe o crédito, ou 

colocando-o em situação difícil com os seus credores, a ponto de 

atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível N° 

1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07) Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos 

como o dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, 

exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 

ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que 

decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, 

Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92). 

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, 

o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa do 

autor, resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do dano moral 

reclama simples demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, pertinente a 

transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na concepção moderna 

da teoria de reparação de danos morais prevalece de início, a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação. Com isto, verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a 

necessidade de reparação, uma vez que presentes os pressupostos de 

direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 - p. 202). Por isto, 

ao contrário do que diz a ré, o dano moral configurou-se de modo cabal 

devendo ser ressarcido, como já consignado. Quanto à dosagem da 

indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento 

judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo 

caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo 

morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será 

estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se 

apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão 

da lesão sofrida pela vítima. Também é importante que fique consagrada a 

adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar 

cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular 

desfalque da outra. A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode 

ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz 

deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como 

meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre 

destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo 

julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo 

meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a 

responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de 

injustas e danosas agressões. Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O 

problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação 

do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de 

assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é 

própria da indenização do dano material, corresponderá à função 

compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção 

desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o 

princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na 

reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima" 

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60). O numerário deve 

proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 

produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los 

de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de 

situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos Roberto 

Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o 

mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam 

parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o ressarcimento do 

dano material procura colocar a vítima no estado anterior, recompondo o 

patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula 'danos 

emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral objetiva 

apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em todas as 

demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo 

problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e 

definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum 

indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve 

levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente 'Ação declaratória de inexistência de débito c/c Indenização por 

Danos Morais" promovida por ROSIMAR DE MORAES SIQUEIRA, em 

desfavor de EDITORA MISSIONÁRIA A VERDADE PRESENTE ‘VIDA PLENA’ 

SENBES – UNIÃO MISSIONÁRIA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA – 

MOVIMENTO DE REFORMA, com qualificação nos autos, para o fim de 

condená-la no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão 

de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; declarar inexistente 

o débito no valor de R$ 49,50 (quarenta e nove reais, cinquenta 

centavos), representado pelo contrato nº 510047701, bem como das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão 

ID-5013025. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 20/dezembro/2.017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo nº 1002439-82.2017 

Ação: Declaratória c/c Indenização Autora: Sandra Romero Lopes Ré: 

Energisa Mato Grosso Vistos, etc... SANDRA ROMERO LOPES, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente 'Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais' em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, aduzindo: “Que, é titular da unidade consumidora n° 6/1064664-4; 

que, embora tenha todas as faturas adimplidas está sendo coagida pela 

empresa ré com o corte de fornecimento de energia elétrica, por uma 

fatura totalmente inconsistente e irregular; que, a ré encaminhou uma 

fatura de energia elétrica referente ao mês de março de 2017, sendo 

totalmente desproporcional aos meses anteriores; que, a ré vem 

realizando ligações avisando-a de que realizará a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, em momentos inoportunos e por várias 

vezes no mesmo dia, não respeitando sequer o horário noturno; que, não 

se esquiva do seu dever de pagar as faturas em discussão, todavia, não 

acredita ser justo o valor cobrado; que, tentou solucionar o litígio 

diretamente com a ré e todas as vezes não logrou êxito, com isso, busca 

o judiciário para resolver o presente litígio, assim, pugna pela procedência 

da ação, com a condenação da empresa ré em danos morais no valor 

correspondente a 20 (vinte) salários mínimos, bem como a declaração de 

inexistência do débito e nos encargos da sucumbência. Junta documentos 

e dá à causa o valor de R$ 19.081,96 (dezenove mil, oitenta e um reais, 

noventa e seis centavos), postulando a ação sob o manto da assistência 

judiciária”. O pedido da antecipação dos efeitos da tutela foi deferido id 

6804520, não sobrevindo nenhum recurso. Devidamente citada, contestou 

o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela 

autora, dizendo: “Que, a revisão em questão se encontra prejudicada 

tendo em vista a perda do seu objeto, qual seja, a revisão da fatura 
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debatida do mês de março de 2017; que, procedeu a revisão da fatura, 

demonstrando a boa fé da concessionária em resolver a lide de forma 

administrativa; que, inexiste os requisitos necessários à reparação de 

danos morais; que, a autora não apresentou qualquer indício que aponte a 

efetivação do dano por ela alegado, limitando-se simplesmente a 

mencionar o constrangimento diante de uma suposta exposição em 

decorrência da simples cobrança da fatura, o que não basta por si só 

para a concretização do dever de indenizar, assim, pugna pela 

improcedência da ação, com a condenação da autora nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, manifestou-se a 

autora. Foi determinada a especificação das provas Id 10606934, tendo a 

empresa ré requerido o julgamento antecipado da lide ID-10858268; e, a 

autora nada requereu ID-11163462, vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao 

ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, 

por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sandra Romero Lopes 

aforou a presente ação em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, objetivando a declaração de inexistência de 

débito e reparação de danos morais, porque, segundo a inicial, é titular da 

unidade consumidora n° 6/1064664-4, consumidora de energia elétrica na 

zona rural do Município de Juscimeira/MT, pois, mesmo tendo todas as 

faturas adimplidas a empresa ré está coagindo-a – realizando ligações 

avisando-o de que realizará a suspensão do fornecimento de energia, em 

momentos inoportunos, e por várias vezes no mesmo dia, não respeitando 

sequer o horário noturno - com o corte de fornecimento de energia, por 

uma fatura de consumo totalmente inconsistente e irregular, desta forma, 

sente-se coagida ao pagamento da fatura pela ameaça, o que demonstra, 

por si só, a perturbação e desassossego suportados, fazendo jus à 

indenização. Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas 

partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão 

trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas suficientes a 

demonstrar o tão decantado prejuízo. Para que exista o dever de 

indenizar, necessária a presença dos elementos ensejadores da 

responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de 

causalidade entre o primeiro e segundo, os quais devem ressair de forma 

cristalina. Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização deve-se 

observar três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos 

regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva 

lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre 

os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a 

inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação 

do dano ante a ausência do fato-consequência. Vejamos o que a doutrina 

preconiza: "Deve, pois o agente recompor o patrimônio (moral ou 

econômico) do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa 

do seu próprio, desde que presente a subjetividade no ilícito". (Indenização 

nas Obrigações por Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 

13, 1995) E ainda: "Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem 

uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora 

- dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou 

de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do 

lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o 

nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima". Em se 

observando o caso versado nestes autos, tenho que não ficou 

evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação. 

Há que se ressaltar que a autora não carreou aos autos um mínimo de 

prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora 

tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou, pelo 

contrário, senão vejamos. Informa que havia ameaça de corte, todavia, na 

fatura relativa ao mês de março, no valor de R$ 341,96 (trezentos e 

quarenta e um reais, noventa e seis centavos), com vencimento para o dia 

24 de março de 2017, a qual buscava a revisão –ID6142058, não consta 

nenhuma advertência. Cita “A Requerente vem perante Vossa Excelência 

pelo motivo de que a Requerida vem realizando ligações avisando-o de 

que realizará suspensão do fornecimento de energia, em momentos 

inoportunos, e por várias vezes no mesmo dia, não respeitando sequer o 

horário noturno” (grifamos) ID-6141944, entretanto, não traz aos autos um 

mínimo de prova a respaldar suas assertivas. Assevera, por fim, que 

tentou solucionar o litígio diretamente com a empresa ré, porém, não 

logrará êxito, mas reafirmo, não há prova de tal fato. Portanto, provado 

restou nos autos que havia contrato de prestação de serviços vinculando 

as partes; que havia débito pendente, conforme firmado pela autora e 

ratificado pela empresa ré; que houve a revisão da fatura, conforme 

explanado pela ré e ratificado pela autora, desta forma, não há que se 

falar em má prestação de serviço, passível de indenização. Sem a aludida 

prova, ou seja, de que a empresa ré tenha obrado com culpa ou dolo, 

impossível admitir a procedência da demanda. De acordo com o artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora produzir a prova 

capaz de suportar a sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu 

direito, o que não ocorreu. A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco: , 

“Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de 

demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as 

decisões a serem proferidas no processo. (...) Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do onus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso”. 

(Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, v. III, 

p.71-73). E ainda: “Quem pede ao Juiz tem o ônus de afirmar fatos que 

autorizam o pedido, logo tem o ônus de provar os fatos afirmados. Assim, 

tem o autor o ônus da ação. Quem quer fazer valer um direito em juízo 

deve provar os fatos que constituem em fundamento”. (TARGS - 1ª Câm. 

Julgado em 10.08.93, na Apel. 193.117.652, rel. Juiz Heitor Assis Remonti). 

“Negados pelo réu os fatos narrados na inicial, compete ao autor 

prová-los durante a fase congnitiva do processo. Não os provando, 

improcedente deve ser julgado o pedido formulado na petição inicial”. 

(TJGO - Apel. 30.912-1/188, j. 26.08.94, rel. Des. Charife Oscar Abrão). 

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a 

súplica posta na peça vestibular, só há um caminho a ser trilhado, qual 

seja, a improcedência da ação. O caso dos autos, como inúmeros outros 

que assolam o Judiciário, relativo a danos morais, não preenchem as 

condições de procedência, porquanto, deturpam acontecimentos 

cotidianos, com o fim de possibilitar uma reparação econômica de 

acontecimentos corriqueiros, a fim de propiciar indevido ganho de valores 

a quem os postula. Caso inexistisse a reparação moral, tal qual 

estabelecida em nossa Carta Política, certos acontecimentos, com certeza, 

não teriam tanta repercussão quanto querem os autores das indigitadas 

ações reparatórias. O que ocorre é que, em busca de indenizações os 

‘lesados’ maximizam meras ocorrências do dia-a-dia para, por meio do 

Judiciário, auferirem, ganhos. “Combater a indústria do dano moral, que 

vem crescendo dia-a-dia em nosso país, sempre fundamentada em 

aborrecimentos triviais existentes no cotidiano dos cidadãos, cabendo ao 

julgador identificar os verdadeiros merecedores de indenização, sob pena 

de desvirtuar a finalidade almejada pelo legislador pátrio quando da 

criação do aludido instituto” (TJSC – Apel. Cív. 01.020104-6, rel. Des. 

Dionísio Jenczak) Da doutrina colho entendimento que reputo aplicável ao 

caso sub-judice, assim: “Infelizmente o ser humano tende a abusar daquilo 

que é bom, máxime quando tem sabor de novidade. Podem ser 

encontradas atualmente no Judiciário verdadeiras ‘aventuras jurídicas’ e 

‘vítimas profissionais’ de danos morais, que procuram valer-se da 

evolução do instituto para fins escusos e inconfessáveis, na busca do 

lucro desmedido. Por esta razão, o maior desafio da doutrina e da 

jurisprudência hoje não é mais a aceitação por dano moral, já garantida 

constitucionalmente, mas, paradoxalmente, estabelecer os seus limites e 

verificar em que situação não é cabível. O uso despropositado do instituto 

poderá conduzi-lo ao descrédito e provocar lamentável retrocesso, em 

prejuízo daqueles que dele realmente merecem seus benefícios” (Motta, 

Carlos Dias. Dano Moral por abalo indevido de crédito) No caso, a causa 

patendi deduzida na peça madrugadora indemonstra os supostos danos 
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morais dos quais a autora se julga vítima, mesmo porque, segundo a prova 

dos autos, a requerida agira de forma correta. Por fim, como bem colocado 

por Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil “...só 

se deve reputar dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente comportamento psicológico 

do individuo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoas, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto 

além de fazerem parte da normalidade de nosso dia-a-dia..tais situações 

não são intensas e duradouras, a ponto de ser indenizado através de 

fundamentos éticos”. De forma que, as razões até aqui expostas 

demonstram o que salta aos olhos, ou seja, mesmo se admitindo como 

verdadeiros todos os fatos narrados na inicial, a improcedência é o 

destino do pedido vestibular, porquanto não se revestem de lesividade à 

honra da autora. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por 

SANDRA ROMERO LOPES, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, 

condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à 

causa, observando-se o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt., 21 de dezembro de 2.017.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processos nº 1002907-46.2017 

Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais Autor: Gleiciane 

Lara da Silva Ré: Energisa Mato Grosso Vistos, etc... GLEICIANE LARA DA 

SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos Morais' em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo: 

“Que, no mês de agosto de 2016, fora surpreendida ao receber uma 

notificação extrajudicial da ré, a que se referia ao consumo de energia não 

faturado no valor de R$ 702,23 (setecentos e dois reais, vinte e três 

centavos), em sua unidade consumidora n° 6/1182511-4; que, 

desconhecia qualquer débito, por isso, contestou, não obtendo êxito; que, 

seu nome fora lançado no cadastro de inadimplentes em 10 de novembro 

de 2016; que, no mês de setembro de 2016, verificou que a fatura do mês 

de setembro trazia àquele valor, mais o consumo mensal, restando um 

valor de R$ 844,60 (oitocentos e quarenta e quatro reais, sessenta 

centavos); que, efetuou referido pagamento com objetivo de evitar a 

suspensão e a retirada do seu nome do rol de inadimplentes; que, nunca 

alterou o seu medidor, por isso, requer a condenação da ré em danos 

morais pela negativação indevida; que, a ré deverá ser condenada a 

restituir um dobro o valor cobrado. Junta documentos e dá à causa o valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), postulando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”. Devidamente citada, contestou o pedido, onde 

procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo: “Em 

preliminar, a incompetência do Juizado Especial. Que, trata-se de uma 

diferença de consumo apurada em decorrência de uma irregularidade 

constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n° 

6/1182511-4, na data de 14 de junho de 2016, conforme TOI n° 510016, 

que detectou um desvio de energia no ramal de entrada, o que acarretava 

o não registro do consumo de energia da unidade, pois, não era aferido, 

tendo em vista que não passava pelo medidor; que, a autora recusou-se 

assinar o termo de ocorrência; que, o medidor foi encaminhado para o 

IMPE/MT ocasião em que foi verificado que o medidor não estava 

registrando conforme estipulado; que, há legalidade na inscrição do nome 

da autora no cadastro de inadimplentes; que, não houve qualquer ato ilícito 

praticado pela ré, por isso, não há que se falar em indenização; que, não 

deve prevalecer o pedido de repetição do indébito; em pedido contraposto, 

requer o reconhecimento da fatura objurgada, assim, pugna pela 

improcedência da ação, com a condenação da autora nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, não houve 

manifestação da autora ID-10500212. Pela decisão ID 10606947, foi 

condicionado o recebimento do pedido formulada pela ré ID 9812295, ao 

pagamento das custas processuais, o que não ocorreu. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo as partes requerido o julgamento 

antecipado da lide – ID10800309 e 11002129, -, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

"Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia" (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF 

AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472).De igual 

forma, "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder". (STJ 4ª 

Turma, Resdp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, 

p. 9.513). Gleiciane Lara da Silva aforou a presente ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em desfavor da 

empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

caracterizado pela fatura eventual, no valor de R$ 702,23 (setecentos e 

dois reais, vinte e três centavos) bem como reparação de danos morais, 

por suposto consumo não faturado e inserção do seu nome no cadastro 

de inadimplentes, experimentando, com tais fatos prejuízos de ordem 

moral. A preliminar levada a efeito pela empresa ré, qual seja, 

reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, para o fim de 

determinar a extinção do feito, na forma do artigo 51 da Lei n° 9.099/95, 

não merece crédito, por falta absoluta de sustentáculo jurídico. Analisando 

as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas 

trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida na 

contestação, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa 

pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, devem ser debitados à 

empresa ré, que não tomou as providência necessárias que o caso, 

naquele momento exigia. Inicialmente, verifica-se que o ato da empresa ré 

de cobrar pela energia elétrica consumida é perfeitamente regular. Em 

regra, sendo constatada anormalidade no aparelho medidor, é procedente 

a cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de tal 

anormalidade, conforme prevê a Resolução nº. 456/2000, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Entretanto, para que a cobrança 

esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as 

providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a 

análise da alegada fraude no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora. Em decorrência de princípio contratual, o pagamento 

a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento 

jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à 

regularização da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades 

encontradas em medidor, a Resolução nº. 456/2000 da ANEEL, que 

estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê 

a instauração de regular processo administrativo. Vale salientar que é 

essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da 

produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações 

referentes ao procedimento administrativo, sob pena de apuração 

unilateral e inquisitória do suposto ilícito. Na mesma linha de raciocínio, 

entende-se que a cobrança da energia elétrica somente tem embasamento 

diante da necessária comprovação, pela empresa ré, de que o aparelho 

tenha sido violado pelo consumidor, que teriam ocorrido variações no 

consumo dentro do período objeto de cobrança da recomposição (por 

força da questionada violação) e que, como resultado das anomalias 

constatadas, o usuário tenha pagado menos do que efetivamente 

consumiu dentro daquele mesmo período. Tal comprovação, consideradas 

as peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, em 
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decorrência da aplicação das normas consumeristas. No caso, a 

hipossuficiência técnica do autor em face da Energisa Mato Grosso é 

patente. Com efeito, o requerente não pode ser imputado o ônus de provar 

a regularidade do medidor de energia elétrica, tendo em vista o 

desconhecimento técnico e informativo da autora acerca do serviço, bem 

como em torno da alegada alteração no funcionamento do mesmo, que 

possa ter gerado o vício imputado e a irregularidade que resultou na 

lavratura do Termo de Ocorrência acostado aos autos. Importa salientar 

que a Resolução nº. 456/2000 da ANEEL autoriza a cobrança retroativa, 

por estimativa, referente à "energia não faturada". Porém, a aferição das 

alegadas irregularidades, bem como o cálculo do pretendido débito, não 

podem ser realizados ao alvedrio do consumidor, em procedimento sem 

que lhe seja oportunizada a defesa de seus direitos. Não obstante conste 

do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº. 510016 (ID-9812321) que o 

medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os limites 

estabelecidos pela Portaria do Imetro. Ou seja, pelo que se extrai dos 

autos, a documentação apresentada pela concessionária é insuficiente a 

embasar a cobrança, pois, muito embora o autor tenha sido intimado da 

realização da perícia, vê-se que a mesma fora realizada na cidade de 

Cuiabá-MT, o que causa, pode-se assim dizer, à parte, uma quase 

impossibilidade para o seu deslocamento, mormente em se tratando de 

pessoa humilde. Nesse contexto, observa-se que o procedimento restou 

viciado em virtude da restrição do consumidor em seu direito de 

acompanhar a vistoria, de modo que a apuração unilateral do débito pela 

empresa ré não possui o condão de, por si só, constituir obrigação à 

particular, sendo essencial verificar se a avaria existente no referido 

aparelho foi causada pelo usuário, o que não restou demonstrado no caso 

dos autos. O termo de ocorrência carreado aos autos pela empresa ré, 

produz item que dizer ser a Energisa quem vai empregar unilateralmente 

os critérios para revisar o faturamento da energia elétrica, sendo certo 

que consumidor nenhum tem os conhecimentos técnicos necessários para 

saber identificar os códigos de irregularidades mencionadas na inspeção, 

ou seja, "desvio de energia no ramal de entrada”, a não ser que o 

consumidor tenha qualificação especial para trabalhar com medidas e 

aparelhos registradores de energia elétrica. Portanto, a declaração da 

forma que foi prestada pela autora na qualidade de consumidor nenhuma 

valia tem para garantir a ré em receber os valores apurados em razão de 

inspeção unilateral realizada. Ora, não pode a fornecedora de energia 

efetuar cobrança que está com seus pagamentos em dia e mesmo que 

assim não o fosse - sob a alegação de revisão de faturamento, onde de 

forma unilateral foi apurado elevado valor para pagamento, por motivo de 

fraude no medidor de energia elétrica, sem que o consumidor tenha tido 

oportunidade de se defender e de conhecer efetivamente os critérios e os 

modos pelos quais foi realizada a inspeção, bem como integralmente 

conhecer as razões conclusivas da constatação de fraude que 

pretendem justificar a cobrança. O ordenamento positivo vigente, nos 

artigos 22, 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor oferecem força 

suficiente para amparar a pretensão esposada na inicial, assim: "art. 22 - 

Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos" "Art. 42 - Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça". "Art. 71 - Utilizar, na 

cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, 

afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro 

procedimento que exponha o consumidor injustificadamente, a ridículo ou 

interfira com seu trabalho, descanso ou lazer: pena: detenção de três 

meses a um ano e multa". Bem por isso e sem nenhuma dúvida, afirmo que 

não é possível a ré cobrar os valores questionados, uma vez que estes 

foram alcançados sob a alegação de possível fraude apurada 

unilateramente, pois a cobrança se coloca como ofensiva aos preceitos 

constitucionais e legais anteriormente citados e transcritos. No entanto, 

ressalvo que a ré tem a via judicial para demonstrar efetivamente a 

ocorrência de fraude e os valores eventualmente desviados dos seus 

cofres pelo autor e assim legitimar suas cobranças. Dispondo, pois, a ré 

para a cobrança do valor que reputa devido, não pode a autora ficar 

sujeito à coação inserção do nome no cadastro de inadimplentes, em face 

de apuratório unilateral, sem a marca do contraditório e ampla defesa. De 

forma que, entendo que na hipótese dos autos deve haver a declaração 

de inexistência do débito. No que tange o pedido de condenação da 

empresa ré em dano moral, não vejo como não atender a súplica posta na 

peça madrugadora, uma vez que dúvida inexiste da inserção do nome da 

autora no cadastro de inadimplentes, por ordem da concessionária de 

energia elétrica, consoante se pode constatar – ID6834799. Ademais, a 

cobrança indevida por certo implica em grave violação do princípio da 

dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em 

conformidade com o disposto no artigo 927 do Código Civil. O dano moral 

constitui prejuízo decorrente da dor imputada à pessoa, em razão de atos 

cujas consequências ofendem, indevidamente, seus sentimentos, 

provocando constrangimento, tristeza, mágoa, ou atribulações na esfera 

interna pertinente à sensibilidade moral, definindo-o José Eduardo Callegari 

Cenci, inspirado em Wilson Melo da Silva, "como aquele que diz respeito às 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural - não jurídica - em seu 

patrimônio de valores exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. 

Na conformidade desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto 

ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à 

vítima por atos ilícitos, e face de dadas circunstâncias...", acentuando 

esse doutrinador que o “Dano moral é, em síntese, o sofrimento 

experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por 

outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito." ("Considerações 

sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46). Como frisado 

anteriormente, o dever de indenizar encontra suas diretrizes no art. 186 

do Código Civil, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a 

outrem, fica obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma que o dever 

ressarcitório exige a presença da culpa. A propósito, J.M. Carvalho dos 

Santos ensina que: "O essencial para ver a responsabilidade civil não é 

somente a imputabilidade; é preciso também que o fato seja culposo, isto 

é, contrário ao direito. A palavra culpa é empregada aí não no seu sentido 

restrito, mas no seu significado mais lato, abrangendo até o dolo. O nosso 

legislador, não se afastando da doutrina tradicional, conserva a 

responsabilidade civil com fundamento na culpa, provocada ou presumida, 

não acolhendo a nova teoria da responsabilidade sem culpa, tal como quer 

"Unger", e outros juristas de não menor porte." ("Código Civil Brasileiro 

Interpretado", vol. III, 15ª edição, pág. 320/321). Estampada a existência do 

dano moral no caso em desate, resta à empresa ré indenizar o autor. Para 

a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por não ter 

natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a fixação da 

indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na situação de 

abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no Código Civil 

acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. Sobre a 

matéria em questão o Juiz Carlos Dias Mota, ao escrever sobre o 'Dano 

Moral por Abalo Indevido de Crédito' in RT 760/83, assim discorreu: "... 

como na situação de abalo de crédito, não há qualquer previsão legal 

específica no Código Civil acerca do correspondente dano moral ou 

mesmo patrimonial. Há uma corrente jurisprudência que, verificando uma 

lacuna, realiza a integração pelo uso da analogia. Assim, adota os limites 

da Lei de Imprensa ou do Código Brasileiro de Telecomunicações. Não 

parece, entretanto, adequada a solução. Essas são leis específicas, que 

cuidam de atividades muito peculiares e, que por isso mesmo, 

disciplinadas de forma extravagante. Não há que aplicar aludidos limites 

por exemplo, na fixação de indenização por dano moral decorrente de 

abalo indevido de crédito, situação que toca apenas às partes envolvidas, 

sem qualquer interesse público subjacente. A par disso, há uma norma a 

ser aplicada, que, embora de conteúdo genérico, afasta a lacuna. Trata-se 

do art. 1.533 do CC. Dispõe o referido dispositivo legal - art. 1.533 CC - 

que, nos casos não previstos no capítulo da liquidação das obrigações 

resultantes de atos ilícitos do mesmo Código, fixar-se-á por arbitramento a 

indenização. Em outras palavras, caberá ao juiz arbitrar o valor a ser 

pago". Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se 

valer da prudência para atender, em cada caso, às suas peculiaridades, 

assim como à repercussão econômica da indenização do dano moral, o 

certo é que o valor da condenação, como princípio geral: "não deve ser 

nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão 

pequeno que se torne inexpressivo" (Humberto Theodoro Júnior, Dano 

Moral, página 46). Assim, provado nos autos que houve o lançamento 

indevido do nome da autora no rol de inadimplentes, fato esse de 

exclusiva culpa do réu, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu 

ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em 

situação como dos autos, arbitro R$ 6.000,00 (seis mil reais), indenização 

esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o 

potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a 

repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do 
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ofendido, para que lhe seja proporcionada. Da repetição do indébito - 

Inicialmente, cumpre salientar que o artigo 42, §1º do Código de Defesa do 

Consumidor preceitua que: "O consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável." Da leitura do citado dispositivo legal, 

depreende-se que é sempre cabível a repetição do indébito, a menos que 

se configure a hipótese de engano justificável, ao contrário do Código 

Civil, que restringe a aplicação da medida em caso de comprovada má-fé 

do agente. Vê-se, pois, que a legislação consumerista, no afã de proteger 

o consumidor dos abusos perpetrados pelos fornecedores, é mais 

parcimoniosa quanto à aplicação do instituto em comento. No caso 

vertente, aplicam-se as normas insculpidas no Código de Defesa do 

Consumidor, haja vista se tratar de relação de consumo. Nesse diapasão, 

deve-se observar o comando normativo constante do artigo 42 do referido 

diploma legal e não o estatuído no artigo 876 do Código Civil. No caso em 

desate, o que se percebe, é que não restou comprovado nos autos que 

houve má fé da empresa, devendo haver a restituição ser de maneira 

simples. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie 

JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c/c Reparação por Danos Morais" promovida por 

GLEICIANE LARA DA SILVA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, para 

declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual emitida 

no valor de R$ 702,23 (setecentos e dois reais, vinte e três centavos); 

condenar no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de danos morais, devendo ser acrescida de juros 1% ao mês e 

correção monetária INPC, a contar desta decisão; determinar a restituição 

da importância de R$ 702,23 (setecentos e dois reais, vinte e três 

centavos), devendo ser acrescida de juros 1% a contar da citação e 

correção monetária INPC a partir do desembolso, bem como no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento,), sobre o valor da condenação. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt. 21/dezembro/2.017.- Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1001390-06.2017 Ação: Reparação de Danos Materiais e Morais Autor: 

José Silva de Oliveira Ré: Sicredi Sul Vistos, etc. JOSÉ SILVA DE 

OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente ‘Ação de Reparação de Danos 

Materiais e Morais’ em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL, 

aduzindo: “Que, foi agraciado com benefício junto à Previdência Social por 

05 meses no ano de 2014; que, terceira pessoa, sem anuência do autor 

fez o saque da importância de R$ 5.879,21 (cinco mil, oitocentos e setenta 

e nove reais, vinte e um centavos); que, confeccionou Boletim de 

Ocorrência e manteve contato com a ré, a qual lhe fez a restituição 

através de acordo; que, mencionado acordo continha cláusula abusiva 

que previa a plena e integral quitação dos valores; que, o autor tinha o 

direito a devolução dos valores em dobro; que, faz jus à indenização por 

dano moral em face do enorme impacto causado no seu psiquismo pela 

falha da prestação de serviços prestados pela ré, assim, pugna pela 

restituição da importância de R$ 5.879,21 (cinco mil, oitocentos e setenta e 

nove reais, vinte e um centavos), e, danos moral no importe de R$ 

28.110,00 (vinte e oito mil, cento e dez reais), bem como na condenação 

da ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o 

valor de R$ 33.989,00 (trinta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária” Devidamente 

citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas 

a efeito pelo autor, dizendo: “Em preliminar, a extinção da ação por ser 

parte ilegítima, eis que não pode ser responsabilizada por fraudes 

perpetradas por terceiros de má fé. No mérito, aduz que é cediço que a 

celebração de acordo extrajudicial tem plena validade e impede discussão 

posterior; que, o único fator que ensejaria na nulidade do acordo firmado 

extrajudicialmente seria vício de consentimento de uma das partes; que, o 

autor não teceu nenhuma consideração acerca da existência de qualquer 

vício de consentimento; que, não há que se falar em indenização por dano 

moral; que, a reclamação de saque indevido do benefício foi formalizada 

na data de 16 de setembro de 2014, sendo que em 18 de setembro de 

2014, a ré efetuou o estorno dos valores do autor; que, o autor está 

litigando de má fé, assim, requer a improcedência da ação, com a 

condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. 

Sobre a contestação, manifestou-se o autor. Foi determinada a 

especificação das provas, não havendo manifestação das partes 

ID-10249491, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C 

I D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez 

que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para 

dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento 

antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, “Constante dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”. (STJ 

4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 

3.2.92, p.472). De igual forma, “Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder”. ( STJ 4ª Turma, Resdp 2.832, rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513). José Silva de Oliveira aforou 

a presente ação em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul, com 

objetivo de anular a cláusula 3ª do termo de acordo formalizado com a ré, 

por ser abusiva e ferindo de morte todo o ordenamento jurídico, via de 

consequência, a restituição da importância de R$ 5.879,21, bem como 

indenização por danos morais em face o constrangimento que está 

amargando com a situação criada pela reclamada. A preliminar levada a 

efeito pela empresa ré deve, à evidência dos elementos centrados no 

ventre do processo, ser repelida de plano, por falta de sustentáculo 

jurídico. É que, a legitimidade para a causa consiste na aptidão específica 

de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de 

uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido do 

autor. Segundo leciona Humberto Theodoro Júnior: "Entende-se como 

legitimidade (legitimatio ad causam) a titularidade ativa e passiva da ação, 

ensinando Arruda Alvim que 'estará legitimado o autor quando for o 

possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu 

decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a 

ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença', anotando-se, desse 

modo, que, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, 'os 

titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do 

interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que 

se opõe ou resiste à pretensão'." (Curso de Direito Processual Civil, 5ª ed., 

p. 60). É indiscutível que entre as partes existe nítida relação de consumo. 

Pois bem, analisando as razões trazidas nas peças de ingresso e 

defensiva, bem como a prova documental carreada ao ventre dos autos, 

tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento. Quanto ao 

termo de acordo extrajudicial ID7996641, temos que se trata de uma 

avença celebrada por partes maiores e capazes e sem nenhum 

impedimento em lei, para que pudessem celebrar o acordo. Segundo 

colaciona De Plácido e Silva: “Contrato, expressa a idéia do ajuste, da 

convenção, do pacto ou da transação firmada ou acordada entre duas ou 

mais pessoas para um fim qualquer, ou seja, adquirir, resguardar, 

modificar ou extinguir direitos. Não obstante o principio de que os 

contratos fazem entre as partes a sua própria lei, segundo conceito do 

aforismo contractus ex conventione partium legem accipiunt, não se 

mostra válido, nem merece amparo legal, contrato que contravenha a 

regra ou a principio instituído em lei. Possui o vocábulo, por vezes, o 

sentido de expressar o próprio instrumento em que se elabora o contrato, 

isto é, o documento escrito em que o contrato se formou e pelo qual se 

prova a sua existência, e nessa circunstância, o contrato se diz público 
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ou particular. 2 Os contratos não têm forma especial quando não haja 

exigência legal. O ato é perfeito, e formou uma relação jurídica entre as 

partes”. Pois bem. Vê-se pelo referido acordo de vontades que o mesmo 

vem assinado pelas partes e por duas testemunhas, não havendo 

nenhuma irregularidade aparente. É cediço que, tratando-se de anulação 

de ato jurídico, como a alegação de coação, a prova da ocorrência do 

vício de consentimento deve ser robusta e cabal, a ponto de não restar 

dúvida. Ocorre que, o autor não centrou um mínimo de prova no sentido de 

respaldar sua pretensão. Foi-lhe oportunizado carrear provas, mas no 

momento próprio restou silente, como bem demonstra a certidão Id 

10249491. Diante dessas considerações, impende ressaltar que o autor 

não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme preconiza o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil. Portanto, não se vislumbrando, 

consoante se deflui de tudo trazido aos autos, a ocorrência de qualquer 

ilegalidade no desfecho do acordo, não há como prevalecer o buscado na 

peça inicial. Desta forma, não restaram preenchidos os requisitos 

caracterizadores da responsabilidade civil, aptos a ensejar a condenação 

da ré ao pagamento da indenização postulada pelo autor, no caso em 

comento. Para que surja o dever de indenizar, a quase totalidade da 

doutrina pátria aponta como necessária à comprovação de três elementos 

básicos, quais sejam, a conduta humana ilícita, o dano ou prejuízo e o 

nexo causal entre uma e outro, nos termos do artigo 186, do Código Civil. 

O primeiro elemento da responsabilidade civil é a conduta humana ilícita, 

que pode ser positiva ou negativa e tem por núcleo uma ação voluntária, 

que resulte da liberdade de escolha do agente, com discernimento 

necessário para ter consciência daquilo que faz. E nesse sentido, seria 

inadmissível imputar ao agente a prática de um ato involuntário. Cumpre 

ressaltar, que a voluntariedade da conduta humana não traduz 

necessariamente a intenção de causar o dano, mas a consciência daquilo 

que se faz. O conhecimento dos atos materiais que se está praticando, 

não exige, necessariamente, a consciência subjetiva da ilicitude do ato. O 

segundo elemento é o dano ou prejuízo, que traduz uma lesão a um 

interesse jurídico material ou moral. A ocorrência deste elemento é 

requisito indispensável para a configuração da responsabilidade. Nesse 

sentido é a lição de Sérgio Cavalieri Filho, citado pelo doutrinador Pablo 

Stolze Gagliano, em sua obra "Novo Curso de Responsabilidade Civil": “O 

dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria 

que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o 

dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver 

responsabilidade sem dano.” (in "Novo Curso de Responsabilidade Civil", 

São Paulo: Saraiva, 2005, p. 40"). O último elemento essencial da 

responsabilidade civil é o nexo de causalidade, que se trata de um elo 

etiológico, um liame que une a conduta do agente ao dano, o que nos leva 

a concluir que somente se responsabilizará alguém cujo comportamento 

positivo ou negativo tenha dado causa ao prejuízo, pois sem a relação de 

causalidade não existe a obrigação de indenizar. Desse modo, não 

evidenciado o ato ilícito praticado pela ré, ausente um dos pressupostos 

da responsabilidade civil, deve ser a presente demanda julgada 

improcedente. O caso dos autos, como inúmeros outros que assolam o 

Judiciário, relativo a danos morais, não preenchem as condições de 

procedência, porquanto, deturpam acontecimentos cotidianos, com o fim 

de possibilitar uma reparação econômica de acontecimentos corriqueiros, 

a fim de propiciar indevido ganho de valores a quem os postula. Caso 

inexistisse a reparação moral, tal qual estabelecida em nossa Carta 

Política, certos acontecimentos, com certeza, não teriam tanta 

repercussão quanto querem os autores das indigitadas ações 

reparatórias. O que ocorre é que, em busca de indenizações os ‘lesados’ 

maximizam meras ocorrências do dia-a-dia para, por meio do Judiciário, 

auferirem, ganhos. “Combater a indústria do dano moral, que vem 

crescendo dia-a-dia em nosso país, sempre fundamentada em 

aborrecimentos triviais existentes no cotidiano dos cidadãos, cabendo ao 

julgador identificar os verdadeiros merecedores de indenização, sob pena 

de desvirtuar a finalidade almejada pelo legislador pátrio quando da 

criação do aludido instituto” (TJSC – Apel. Cív. 01.020104-6, rel. Des. 

Dionísio Jenczak) Da doutrina colho entendimento que reputo aplicável ao 

caso sub-judice, assim: “Infelizmente o ser humano tende a abusar daquilo 

que é bom, máxime quando tem sabor de novidade. Podem ser 

encontradas atualmente no Judiciário verdadeiras ‘aventuras jurídicas’ e 

‘vítimas profissionais’ de danos morais, que procuram valer-se da 

evolução do instituto para fins escusos e inconfessáveis, na busca do 

lucro desmedido. Por esta razão, o maior desafio da doutrina e da 

jurisprudência hoje não é mais a aceitação por dano moral, já garantida 

constitucionalmente, mas, paradoxalmente, estabelecer os seus limites e 

verificar em que situação não é cabível. O uso despropositado do instituto 

poderá conduzi-lo ao descrédito e provocar lamentável retrocesso, em 

prejuízo daqueles que dele realmente merecem seus benefícios” (Motta, 

Carlos Dias. Dano Moral por abalo indevido de crédito) No caso, a causa 

patendi deduzida na peça madrugadora indemonstra os supostos danos 

morais dos quais o autor se julga vítima, mesmo porque, segundo a prova 

dos autos, a requerida agira de forma correta. Por fim, como bem colocado 

por Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil “...só 

se deve reputar dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente comportamento psicológico 

do individuo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoas, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto 

além de fazerem parte da normalidade de nosso dia-a-dia..tais situações 

não são intensas e duradouras, a ponto de ser indenizado através de 

fundamentos éticos”. De forma que, as razões até aqui expostas 

demonstram o que salta aos olhos, ou seja, mesmo se admitindo como 

verdadeiros todos os fatos narrados na inicial, a improcedência é o 

destino do pedido vestibular, porquanto não se revestem de lesividade à 

honra da autora. Ao derradeiro, o pedido de condenação por litigância de 

má fé levado a efeito pela ré, a meu ver, não tem como vingar. É cediço 

que o conceito de lide temerária é extremamente vago, mas pode-se assim 

dizer da ação que alguém propõe com má-fé, sem legítimo interesse moral 

e econômico ou sem justa causa, causando danos à outra parte 

indevidamente chamada a juízo, caracterizando-se em abuso de direito, no 

caso, abuso de direito processual. Assim, no conceito de lide temerária 

encontram-se presentes a ideia de abuso de direito processual e de 

litigância de má-fé, sendo esta, a má-fé, o ânimo doloso de quem age 

ilicitamente, sabendo que viola os direitos de terceiros e transgride as 

disposições da lei. O artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe que se 

reputa litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário em 

qualquer incidente ou ato do processo. Entendo que para a ocorrência da 

má-fé, imprescindível que se comprove que a atitude da parte 

enquadra-se em alguma daquelas hipóteses preceituadas nos incisos do 

art. 80 do CPC. É preciso que o litigante adote, intencionalmente, conduta 

maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa. A propósito, 

veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. 

PRESSUPOSTOS. I - Entende o Superior Tribunal de Justiça que o artigo 17 

da Código de Processo Civil, ao definir os contornos dos atos que 

justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, 

pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, 

manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, 

inobservado o dever de proceder com lealdade.II - Na interposição de 

recurso previsto em lei, cujos defeitos se devem à inequívoca inaptidão 

técnica do patrono da parte, não se presume a má-fé, para cujo 

reconhecimento seria necessária a comprovação do dolo da parte em 

obstar o trâmite do processo e do prejuízo da parte contrária, em 

decorrência do ato doloso. Recurso conhecido e provido". (STJ - 3ª 

Turma, REsp 418.342-PB, rel. Min. Castro Filho, j. 11.6.02, deram 

provimento, v.u., DJU 5.8.02, p. 337) " (...) Para a condenação em litigância 

de má-fé, faz-se necessária a prova do dolo da parte no entravamento da 

tramitação processual, manifestado por conduta intencionalmente 

maliciosa e temerária, o que não restou evidenciado, de forma inconteste, 

nos autos.(..) (TJMG-AC 018.941-2-Rel. Des. Eduardo Marine da Cunha) 

Nesta seara, no meu sentir não agiu a parte autora com o intuito doloso 

específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em seu 

pedido, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na 

defesa de seus interesses, sem excessos, debalde tenha restado 

infrutífera sua pretensão. Face ao exposto, o mais que consta dos autos e 

princípios de direito atinentes à espécie, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente ‘Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais’ promovida por 

JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA, em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUL, todos com qualificação nos autos, condenando o autor no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, observando-se o 

disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e cumpridas as demais formalidades, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo, 22 de dezembro de 2.017. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-
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Processo Número: 1001154-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ESTEVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA DALLA COSTA ALVES OAB - MT19974/O (ADVOGADO)

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1001154-88.2016 Ação: Indenização por Danos Morais c/c Lucros 

Cessantes Autora: Maria Aparecida Estevão. Ré: Itaú Unibanco S/A. 

Vistos, etc. MARIA APARECIDA ESTEVÃO, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação 

De Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes’ em desfavor de 

ITAÚ UNIBANCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, é 

correntista junto a ré; que, recebeu o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

por meio de cheque cruzado, razão pela qual realizou o depósito em 

08.07.2014 na sua conta para aguardar compensação; que, o cheque foi 

devolvido por insuficiência de fundos (alínea 11) e não foi reapresentado; 

que, somente em novembro de 2015, tomou ciência da devolução da 

cártula; que, já havia perdido a força executiva; que, diante de referido 

fato sofreu perdas e abalo de ordem moral; requereu o pagamento de R$ 

204,60 (duzentos e quatro reais e sessenta centavos) referentes as 

custas de cartório, bem como indenização por danos morais no valor de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de indenização por lucros cessantes 

e condenação em honorários de sucumbência. Atribuiu à causa o valor de 

R$ 15.204,60 (quinze mil duzentos e quatro reais e sessenta centavos). 

Juntou documentos.”. Devidamente citada, contestou o pedido, onde 

procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo: 

“Que, a ré agiu diante das suas atribuições; que, o cheque foi 

regularmente devolvido; que inexiste dano moral a ser indenizado; que, 

estão ausentes os requisitos da responsabilidade civil e do dano moral. 

Por fim, pugnou pela total improcedência dos fatos alegados na peça 

vestibular. Juntou documentos.” Houve audiência de conciliação, restando 

a mesma inexistosa. Sobre a contestação, manifestou-se a parte autora 

(ID 5079223). Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual 

pedido de dilação probatória (ID 5578274). O feito foi saneado e designada 

audiência de instrução e julgamento, vindo essa a realizar-se em 

17.10.2017, sem produção de demais provas e realização de alegações 

orais na forma remissiva pelas partes, vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: No caso em tela, a pretensão levada a 

efeito pela autora é a indenização por danos morais, tendo em vista 

ausência de prévia informação acerca do retorno de uma cártula de 

crédito, depositada em sua conta e que não houve fundos do emitente 

suficientes para a compensação. No mérito, analisando as razões de fato 

e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à 

colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento. A 

procedência da demanda é obstada por ausência de dano moral 

indenizável, conforme busca a autora. Em que pese alegar que não houve 

intimação sobre a não compensação do título, não se mostra crível que ela 

sequer tenha tido o trabalho em realizar conferência em sua conta, do que 

fora creditado ou debitado. Ademais, ainda que assim o fosse, transferir 

ao banco a obrigação que se mostra da autora (realizar a conferência do 

que entra e sai em sua conta corrente) não se mostra razoável que se 

torne obrigação do banco “conferir” a conta de cada cliente, mas sim uma 

obrigação evidente do correntista/titular da conta, tendo essa não o feito 

pelo prazo (supostamente) de quase um ano, é sua escolha. O dano moral 

é instituto sério, que deve em verdade recompor o abalo ou ferimento à 

honra, direito subjetivo tão intrínseco do ser humano. Assim já disciplina o 

doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano moral: “Dano 

moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. 

É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a 

dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 

1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, 

sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (GONCALVES, 2009, p.359). 

Em iguais termos, também leciona Nehemias Domingos de Melo “dano moral 

é toda agressão injusta aqueles bens imateriais, tanto de pessoa física 

quanto de pessoa jurídica, insuscetível de quantificação pecuniária”. 

(MELO, 2004, p. 9). Outra corrente conceitua dano moral como o efeito da 

lesão, e não a lesão em si, como é o caso do doutrinador Yussef Said 

Cahali que assim o conceitua: “Dano moral, portanto, é a dor resultante da 

violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. 

Seja dor física – dor-sensação, como a denominada Carpenter – nascida 

de uma lesão material; seja a dor moral – dor-sentimento, de causa 

imaterial.” (CAHALI, 2011, pag. 28). Aguiar Dias também sustenta esta 

espécie de definição, em suas palavras: “O dano moral é o efeito não 

patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, abstratamente 

considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito. Os efeitos da injuria podem ser patrimoniais ou não, e acarretar, 

assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não patrimoniais. Os efeitos 

não patrimoniais da injuria constituem os danos não patrimoniais” (DIAS, 

1987, p.852). Dessa forma, resta mais que evidente que o ato da parte ré 

não é ensejador de dano moral, mesmo porque não praticou conduta 

lesiva para com a autora que, em verdade, busca transferir a outrem a 

obrigação de vigiar suas finanças, sem o devido pagamento por serviço 

tão pessoal. Por fim, não cabe ao Poder Judiciário firmar correntes 

paternalistas, ainda que sob o manto da hipossuficiência do consumidor, 

corroborando por via de consequência com a já existente banalização do 

dano moral, instituto que tem por seu princípio natural recompor dano 

extrapatrimonial efetivamente sofrido. Seria uma completa e total inversão 

de valores, um prêmio indevido, um ferimento mortal a boa fé que deve 

estar presente em todas as relações daqueles que habitam em sociedade. 

Inexistindo conduta ilícita por parte da ré, não há que se falar em danos 

materiais ou lucros cessantes. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE, a presente ‘Ação De 

Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes’, promovida por 

MARIA APARECIDA ESTEVÃO, com qualificação nos autos, em desfavor 

de ITAÚ UNIBANCO S/A, com qualificação nos autos. Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, devendo ser 

observado o disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, e feitas as anotações e comunicação cabíveis, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 

22/dezembro/2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002150-52.2017.8.11.0003
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002150-52.2017 Ação: Declaratória de Anulação de Débito c/c 

Indenização Autor: Diego Bezerra de Oliveira. Ré: Oi S.A. Vistos, etc. 

DIEGO BEZERRA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação 

Declaratória Anulação c/c Indenização por Dano Moral’ em desfavor de OI 

S.A, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, a autora ao tentar 

efetuar uma compra a prazo, foi surpreendida com a negativa, sob 

alegação de que havia restrição de seu nome junto aos cadastros de 

proteção ao crédito; que, ao realizar a consulta verificou que a 

negativação era oriunda de dois débitos, sendo esses nos valores de R$ 

283,06 (duzentos e oitenta e três reais e quatorze centavos) e R$ 466,14 

(quatrocentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos); que, nunca 

teve relação jurídica para com a ré; que, a inscrição é indevida; requereu 

no mérito a declaração de inexistência de relação jurídica e condenação 

da ré ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais), bem como nos ônus de sucumbência. Junta 

documentos, pleiteando a ação sob o manto da assistência judiciária”. 
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Devidamente citada, a ré contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Que, o feito deva ser 

suspenso em razão do Recurso Especial nº. 1525.174; que, a inscrição é 

oriunda de regular contratação pelo autor; que, o requerente era titular dos 

terminais telefônicos (66) 3426-4057 e (66) 3202-2897; que, houve regular 

contratação dos serviços; que, inexistiu falha na prestação de serviço ou 

qualquer ilícito por parte da ré apto a ensejar o dano pretendido; que, 

requer a improcedência da demanda, com a condenação do autor em 

custas e honorários. Juntou documentos e telas de sistema.” Sobre a 

contestação, manifestou-se a parte autora (ID 9325267). Foi determinada 

a intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação probatória (ID 

9581528), oportunidade onde ambas as partes manifestaram-se, vindo-me 

os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF 

AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual 

forma, “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). No caso em tela, a pretensão levada a efeito pela autora é 

indenização por danos morais, segundo o qual, faz jus. A preliminar 

aventada pela parte ré, de que o feito deva ser suspenso em razão do 

Recurso Especial n. 1525.174 não há como ser acolhida. Isto porque, há 

total negativa de contratação de serviços pela parte autora, matéria não 

afeta ao referido recurso especial. Do exposto, rejeito a preliminar. No 

mérito, analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e 

diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação 

merece acolhimento. Entendo que inexiste nos autos qualquer prova que 

sustente a versão defensiva trazia pela ré em sua peça de contestação. 

A ré, por intermédio de seu bastante procurador, ao apresentar a sua 

peça defensiva não conseguiu comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do autor. Inexiste inequívoca certeza de contratação 

dos serviços, da sua utilização e do inadimplemento por parte do autor, o 

que tornaria legítima a conduta da parte ré. Em caso análogo, a 

jurisprudência assim tem-se manifestado: “CIVIL. CONSUMIDOR. DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. CONTRATO. FRAUDULENTO. TELEFONIA 

MÓVEL. DÉBITO INEXISTENTE. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. 

MAJORAÇÃO 1. Quando a relação entre as partes é de consumo, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14, CDC). 2. A 

reparação por dano moral decorre de cobrança de débito inexistente, 

oriundo de contrato realizado mediante fraude, com a indevida inclusão do 

nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, portanto, presumido 

o dano. 3. O valor pecuniário da indenização a ser fixado deve considerar 

o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da 

parte pagadora, a fim de que não resulte inexpressiva para o causador do 

dano. No caso, o valor estipulado na sentença é suficiente para reparar o 

dano. 4. Verba honorária majorada. Percentual aplicado sobre o valor 

fixado anteriormente. Inteligência do art. 85, § 11, do Código de Processo 

Civil de 2015. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 

20160710096479 DF 0009258-85.2016.8.07.0007, Relator: MARIA DE 

LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 16/11/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2017 . Pág.: 184/188) Evidente 

ressaltar que em que pese a ré elencar toda a dinâmica dos fatos, bem 

como colacionar aos autos documentos, estes não são hábeis a elevar a 

improcedência da demanda na forma que pretende, em especial por se 

tratarem de telas de sistema e demais documentos de cunho unilateral. 

Nem mesmo o suposto contrato assinado pelo autor pode ser tido como 

prova diante da notória ausência de similitude das grafias presentes no 

documento com a que o autor detêm em seus documentos de identificação 

e ainda daquela exposta da documentação que instrui a peça exordial. 

Dessa forma, não fora diligente em demonstrar que inexiste culpa de sua 

parte apta a não ensejar o dever de indenizar. Do exposto, declaro 

inexigível as dívidas levadas a apontamentos. No que tange o dano moral, 

entendo que esse também é ocorrente. Uma vez declarada a dívida 

inexigível, a inscrição do nome do autor no rol de maus pagadores por si 

só configura o dano e, consequentemente, o dever de indenizar. Nessa 

mesma linha é o pacífico entendimento jurisprudencial: “RECURSO 

INOMINADO. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. É de ser majorado o 

quantum fixado na sentença a titulo de indenização por danos morais (R$ 

3.000,00) a fim de adequá-lo aos parâmetros utilizados pelas Turmas 

Recursais Cíveis em casos análogos. Indenização majorada para R$ 

7.240,00. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005438833, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 13/04/2015).” Resta somente a fixação do quantum 

indenizatório. Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério 

definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até 

mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao dano, 

mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há previsão 

legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano moral ou 

mesmo patrimonial. Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz 

tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às suas 

peculiaridades, assim como à repercussão econômica da indenização do 

dano moral, o certo é que o valor da condenação, como princípio geral: 

“não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (Humberto 

Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). No que tange a fixação do dano, 

área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve 

levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também à repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a 

presente ‘Ação Declaratória Anulação c/c Indenização por Dano Moral’, 

promovida por DIEGO BEZERRA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, 

em desfavor de OI S.A, para declarar como inexistente a relação jurídica 

entre as partes e as dívidas levadas a apontamento sob os números 

1174575910 e 5042535302 (ID 5908511), bem como condenar a ré ao 

pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

danos morais, devendo incidir juros (1% a.m. simples) e correção 

monetária (INPC/IBGE) a contar desta decisão. Condeno, também. a ré ao 

pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sob o valor da condenação. Transitada em julgado, 

em não havendo pedido de cumprimento de sentença, e pagas as custas 

devidas, o que deve ser certificado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 09/Janeiro/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003782-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILMARA XAVIER DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003782-16.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Maria Silmara Xavier de Sousa. Ré: Telefônica Brasil 

S.A. Vistos, etc. MARIA SILMARA XAVIER DE SOUSA, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a 

presente ‘Ação Declaratória Anulação c/c Indenização por Dano Moral’ em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, pessoa jurídica de direito privado, 

aduzindo: “Que, a autora ao tentar efetuar uma compra a prazo, foi 

surpreendida com a negativa, sob a legação de que havia restrição de seu 

nome junto aos cadastros de proteção ao crédito; que, ao realizar a 

consulta verificou que a negativação era oriunda de um débito no valor de 

R$ 191,15 (cento e noventa e um reais e quinze centavos) referente ao 

contrato de prestação de serviço número 0273594612; que, nunca teve 
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relação jurídica para com a ré; que, a inscrição é indevida; requereu 

liminarmente a retirada de seu nome do rol de maus pagadores; no mérito a 

declaração de inexistência de relação jurídica e condenação da ré ao 

pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 19.115,00 

(dezenove mil cento e quinze reais), bem como nos ônus de sucumbência. 

Junta documentos, pleiteando a ação sob o manto da assistência 

judiciária”. O pedido liminar restou deferido. Devidamente citada, a ré 

contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito 

pelo autor, dizendo: “Que, a inscrição é oriunda de regular contratação 

pela autora; que, a autora aceitou a migração de seu plano para o pós 

pago, conforme gravação de áudio juntada; que, houve regular 

contratação dos serviços; que, inexistiu falha na prestação de serviço ou 

qualquer ilícito por parte da ré apto a ensejar o dano pretendido; que, 

requer a improcedência da demanda, com a condenação do autor em 

custas e honorários. Juntou documentos e telas de sistema.” Sobre a 

contestação, manifestou-se a parte autora (ID 10522691). Foi determinada 

a intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação probatória (ID 

10722839), oportunidade onde ambas as partes manifestaram-se, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF 

AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual 

forma, “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). No caso em tela, a pretensão levada a efeito pela autora é 

indenização por danos morais, segundo o qual, faz jus. Inexistem 

preliminares a se decidir. No mérito, analisando as razões de fato e de 

direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação merece acolhimento. Entendo que 

inexiste nos autos qualquer prova que sustente a versão defensiva trazia 

pela ré em sua peça de contestação. A ré, por intermédio de seu bastante 

procurador, ao apresentar a sua peça defensiva não conseguiu 

comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora. 

Inexiste inequívoca certeza de contratação dos serviços, da sua utilização 

e do inadimplemento por parte da autora, o que tornaria legítima a conduta 

da parte ré. Em caso análogo, a jurisprudência assim tem-se manifestado: 

“CIVIL. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. CONTRATO. 

FRAUDULENTO. TELEFONIA MÓVEL. DÉBITO INEXISTENTE. CADASTRO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO 1. Quando a relação entre as 

partes é de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é 

objetiva (art. 14, CDC). 2. A reparação por dano moral decorre de 

cobrança de débito inexistente, oriundo de contrato realizado mediante 

fraude, com a indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de 

inadimplentes, portanto, presumido o dano. 3. O valor pecuniário da 

indenização a ser fixado deve considerar o grau de lesividade da conduta 

ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de que não 

resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso, o valor estipulado 

na sentença é suficiente para reparar o dano. 4. Verba honorária 

majorada. Percentual aplicado sobre o valor fixado anteriormente. 

Inteligência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 5. 

Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 20160710096479 DF 

0009258-85.2016.8.07.0007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data 

de Julgamento: 16/11/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 11/12/2017 . Pág.: 184/188) Evidente ressaltar que em 

que pese a ré elencar toda a dinâmica dos fatos, bem como colacionar 

aos autos documentos, estes não são hábeis a elevar a improcedência da 

demanda na forma que pretende, em especial por se tratarem de telas de 

sistema e demais documentos de cunho unilateral. Nem mesmo o áudio (ID 

9343888) atribuído à autora pode ser tido como prova diante da notória 

ausência de similitude entre as informações prestadas pela interlocutora 

que diz se chamar Maria Silmara Xavier “DA SILVA” ao invés de “DE 

SOUSA” e que é nascida em 17.09.1984 ao invés de 07.09.1984, ou seja, 

os dados fornecidos não conferem com os da autora. Dessa forma, não 

fora diligente em demonstrar que inexiste culpa de sua parte apta a não 

ensejar o dever de indenizar. Do exposto, declaro inexigível a dívida 

levada a apontamento. No que tange o dano moral, entendo que esse 

também é ocorrente. Uma vez declarada a dívida inexigível, a inscrição do 

nome da autora no rol de maus pagadores por si só configura o dano e, 

consequentemente, o dever de indenizar. Nessa mesma linha é o pacífico 

entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. É de ser majorado o quantum fixado na sentença a titulo 

de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) a fim de adequá-lo aos 

parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais Cíveis em casos análogos. 

Indenização majorada para R$ 7.240,00. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005438833, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 13/04/2015).” Resta somente a 

fixação do quantum indenizatório. Para a fixação do valor do dano moral, 

inexiste critério definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se 

difícil ou até mesmo impossível a fixação da indenização em valor 

equivalente ao dano, mormente como na situação de abalo de crédito, 

onde não há previsão legal específica no Código Civil acerca do 

correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. Também, se à falta de 

critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da prudência para atender, 

em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à repercussão 

econômica da indenização do dano moral, o certo é que o valor da 

condenação, como princípio geral: “não deve ser nem tão grande que se 

converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo” (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). No que 

tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, 

arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), indenização esta que atende os 

princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico 

da empresa demandada, é preciso também à repercussão do 

ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que 

lhe seja proporcionada. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis 

à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente ‘Ação Declaratória Anulação 

c/c Indenização por Dano Moral’, promovida por MARIA SILMARA XAVIER 

DE SOUSA, com qualificação nos autos, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A, para declarar como inexistente a relação jurídica entre as 

partes e a dívida levada a apontamento sob o número 273594612 (ID 

8138959), bem como condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devendo incidir juros 

(1% a.m. simples) e correção monetária (INPC/IBGE) a contar desta 

decisão. Ratifico a decisão de ID 9078282. Condeno, também. a ré ao 

pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

15% (quinze por cento) sob o valor da condenação. Transitada em 

julgado, em não havendo pedido de cumprimento de sentença, e pagas as 

custas devidas, o que deve ser certificado, arquivem-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 11/Janeiro/2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010118-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER SUELLEN SANTOS CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010118-36.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização Autora: 

Jenifer Suellen Santos Cabral. Réu: Iuni Educacional – Unic Rondonópolis 

Floriano Peixoto Ltda. Vistos, etc... JENIFER SUELLEN SANTOS CABRAL, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na presente 

ação que move em desfavor de IUNI EDUCACIONAL – UNIC 

RONDONÓPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA, devidamente qualificado, 

requereu a desistência da ação no (id.11260801), vindo-me conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: Homologo a desistência da ação, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Face 

ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo aforado por JENIFER SUELLEN SANTOS CABRAL, em desfavor 

de IUNI EDUCACIONAL – UNIC RONDONÓPOLIS FLORIANO PEIXOTO 
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LTDA, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Isento de custas. Façam as baixas 

devidas. Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de janeiro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010121-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA FREITAS SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010121-88.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização Autora: 

Mayara Freitas Souza Silva. Réu: Iuni Educacional – Unic Rondonópolis 

Floriano Peixoto Ltda. Vistos, etc... MAYARA FREITAS SOUZA SILVA, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na presente 

ação que move em desfavor de IUNI EDUCACIONAL – UNIC 

RONDONÓPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA, devidamente qualificado, 

requereu a desistência da ação no (id.11260834), vindo-me conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: Homologo a desistência da ação, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Face 

ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo aforado por MAYARA FREITAS SOUZA SILVA, em desfavor de 

IUNI EDUCACIONAL – UNIC RONDONÓPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA, 

com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil. Isento de custas. Façam as baixas devidas. 

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de janeiro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000129-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDES DE CASTRO CARDOSO (REQUERENTE)

MARIA ANTONIA ALVES PEREIRA CABRAL (REQUERENTE)

JIMMY ANGEL MARQUES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000129-40/2016 Ação: Liquidação de Sentença Autores: Maria Antônia 

Alves Pereira Cabral e Outros. Ré: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree 

Inc) e Outros. Vistos, etc. MARIA ANTÔNIA ALVES PEREIRA CABRAL, 

ERONILDES DE CASTRO CARDOSO e JIMMY ANGEL MARQUES CABRAL, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente “Ação de Liquidação de Sentença” em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito 

privado e, LYVIA MARA CAMPISTA WANZER, CARLOS NATANIEL 

WANZELER e JAMES MATTEW MERRIL, com qualificação nos autos. 

Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as 

irregularidades, entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme 

certidão (fl.335 – correspondência ID 11169830). É o relatório necessário. 

D E C I D O: Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença, que MARIA 

ANTÔNIA ALVES PEREIRA CABRAL, ERONILDES DE CASTRO CARDOSO 

e JIMMY ANGEL MARQUES CABRAL move em face de Ympactus 

Comercial Ltda (Telexfree Inc), na qual persegue a importância de 

R$180.533,12 (cento e oitenta mil, quinhentos e trinta e três reais e doze 

centavos). Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte 

autora não carreou os documentos indispensáveis à propositura da 

demanda, a fim de comprovar a legitimidade ativa (documento 

comprobatório do investimento que pretende ser ressarcida), conforme 

determinado às (fls.331/332 – correspondência ID 10638929). Saliente-se 

que  a  jun tada  de  documentos  a t inen tes  ao  f e i t o 

nº0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitara na 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco-AC, por si só não comprova o vínculo entre as partes, nem 

mesmo o valor investido pela autora no esquema operado pela ré. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - caso Telexfree – 

pirâmide financeira – prevenção desta Câmara - ação civil pública 

promovida pelo Ministério Público do Acre e julgada procedente, 

declarando a nulidade dos contratos e determinando o restabelecimento 

ao estado anterior dos prejudicados – liquidação provisória individual que 

é possível, já que o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo – 

autora que pede a liquidação e consequente execução individual, sob 

alegação de que foi uma das prejudicadas pelo esquema ilícito – ação 

julgada extinta, nos termos do art. 485, IV do CPC – ausência de 

comprovação do vínculo e do crédito – precedentes – vínculo contratual 

que até pode considerar-se provado, ante a juntada da tela de sistema do 

back office da apelada, com indicação do nome da apelante – porém, o 

crédito não foi provado, não havendo qualquer indicação do quanto foi 

despendido pela apelante para ingressar no esquema ilícito da apelada – 

prova que cabia à apelante – art. 373, I, do CPC – TJ do Acre que divulgou 

comunicado determinando que os réus na ACP permitissem acesso dos 

prejudicados aos sítio, para consulta apenas – documentos que poderiam 

ter sido juntados pela apelante e não o foram – recurso não provido.” 

(TJ-SP 10202526620168260577 SP 1020252-66.2016.8.26.0577, Relator: 

Achile Alesina, Data de Julgamento: 23/08/2017, 38ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 24/08/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. 

PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÉDITO EXARADO EM 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

INVESTIDOS PELOS DIVULGADORES OU PARTENS. PEDIDO DE 

LIQUIDAÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DE 

COTAS NA PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVELIA. DECRETAÇÃO QUE NÃO 

INDUZ A VERSÃO DO AUTOR À CONDIÇÃO DE VERDADE ABSOLUTA. 

NECESSIDADE DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. 

EXEGESE DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSC - AC: 

03003492220168240002 Anchieta 0300349-22.2016.8.24.0002, Relator: 

Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 04/07/2017, Quinta 

Câmara de Direito Civil) “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. 

LASTRO MÍNIMO. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL. Os particulares lesados abrangidos pela eficácia 

subjetiva da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 podem 

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

de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, através de 

lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade ativa. Antes 

que a petição inicial seja indeferida em razão da inépcia, deve ser 

concedida oportunidade à parte autora para que proceda a sua emenda.” 

(TJ/MG, Apelação Cível n° 1035216000691700, 14ª Câmara Cível, Relator: 

Estevão Lucchesi, DJe: 12/08/2016) Assim, considerando-se que a parte 

autora devidamente intimada a sanar o referido vício assim não procedeu, 

impõe-se a extinção do feito ante a ilegitimidade ativa, eis que 

oportunizada a demonstração da efetiva relação jurídica entre as partes 

não o comprovara. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, 

extinto sem resolução de mérito o processo aforado por MARIA ANTÔNIA 

ALVES PEREIRA CABRAL, ERONILDES DE CASTRO CARDOSO e JIMMY 

ANGEL MARQUES CABRAL, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA (TELEXFREE INC), LYVIA MARA CAMPISTA WANZER, CARLOS 

NATANIEL WANZELER e JAMES MATTEW MERRIL, com fulcro nos art. 

321, parágrafo único, art.330, II e IV e art.485, VI, ambos do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela 

parte autora (art.98, §3º, CPC). Façam-se as anotações em conformidade 

com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. 

Sem honorários haja vista que não houve a citação da parte contrária. 

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 11 de janeiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo nº 1000752-07.2016 

Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: Rogério Wilson de 

Jesus Moura Réus: Clarisma Alves de Oliveira e Outra Vistos, etc... 

ROGÉRIO WILSON DE JESUS MOURA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente 'Ação de 

Indenização por Danos Material e Moral' em desfavor de CLARISMA 

ALVES DE OLIVEIRA e ATHIVALOG LOGISTICA LTDA, com qualificação 

nos autos, aduzindo: “Que, é proprietário do veículo Ford Fiesta Flex 2010, 

placa IQQ-9205, o qual envolveu-se em acidente de trânsito na data de 07 

de novembro de 2015; que, no dia do fato, por volta das 17:00 horas, o 

veículo do autor encontrava-se estacionado em frente à Igreja Evangélica, 

localizada na Rua Jacarandás, esquina com a Rua Jequitibás, no Bairro 

Coophalis, onde fora abalroado pelo veículo pertencente e conduzido pelo 

1º réu, o qual seja, Chevrolet S/10, placa NPJ-6996; que, o primeiro réu 

aduziu que trafegava pela rua Jacarandá, sentido Bairro/Centro, quando 

próximo à esquina com a Rua Jequitibás, o veículo marca Mercedes Benz 

Atego 2426, placa OBN-5741, de propriedade da 2ª ré, o qual teria 

invadido a preferencial e convergido sentido Av. Lions Internacional, via 

de consequência, forçado o 1º requerido a desviar e colidir com o veículo 

do autor; que, com o impacto na parte traseira do veículo do autor, este 

fora arremessado contra o muro da igreja, ocorrendo danos de grande 

monta; que, procurou os requeridos no sentido de resolver a questão de 

forma amigável, não obtendo êxito; que, após a realização de alguns 

orçamentos para a reparação do veículo, constatou-se que os reparos 

custariam aproximadamente 150% do valor do bem, inviabilizando a 

reparação do mesmo; que, vem experimentando contratempo e dissabor, 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação dos requeridos 

em danos material e moral, bem como nos encargos da sucumbência. 

Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 19.863,00 (dezenove mil, 

oitocentos e sessenta e três reais), postulando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi 

indeferido, não sobrevindo nenhum recurso. Devidamente citados, 

apresentaram defesas, onde procuram rebater os argumentos levados a 

efeito pelo autor, dizendo: Athivagos Logística Ltda – que, a presente 

demanda não merece prosperar com relação à 2ª requerida, tendo em 

vista que a mesma é pessoa jurídica e não teve participação nos fatos 

narrados, sendo latente a sua ilegitimidade passiva; que, inexiste nos 

autos qualquer indício de que a ré tenha praticado ato ilícito gerador de 

danos, pelo contrário, restou confessado e comprovado pelo autor que o 

causador do evento danoso foi o réu, que conduzia seu veículo sob o 

efeito de álcool e em alta velocidade; que, inexiste o requisito essencial 

para a imputação do dever de reparar, por isso, a ação deve ser julgada 

improcedente, com a condenação do autor nos ônus da sucumbência. 

Junta documentos. Clarisma Alves de Oliveira - Em preliminar, diz que a 

ação deve ser extinta, uma vez que há falta de interesse de agir e inépcia 

da inicial. No mérito, informa que a versão trazida à baila não condiz com a 

realidade dos fatos; que, trafegava pela Rua Jacarandás, sentido 

bairro/centro, quando na esquina com a Rua Jequitibás, o veículo da 

empresa ré invadiu a preferencial, colidindo lateralmente com seu veículo, 

sendo que com o forte impacto arremessou seu veículo contra o veículo 

do autor; que, trafegava sob forma regular; que, não obrou com culpa, 

assim, pugna pela improcedência da ação, com a condenação do autor 

nos ônus da sucumbência, requerendo, outrossim, os benefícios da 

assistência judiciária”. Sobre as contestações, manifestou-se o autor. Foi 

determinada a especificação das provas, havendo manifestação das 

partes. Saneado o processo, foi agendada data para instrução, a qual se 

realizou, onde foram ouvidas testemunhas e, em debates orais, as partes 

reprisaram, as teses anteriormente esposadas, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Cuida-se na espécie de 

ação de reparação de danos, amparada no artigo 186 do Código Civil, o 

qual consagra a teoria da responsabilidade extracontratual ou, como 

denominam os 'experts' a responsabilidade aquiliana. O mestre Silvio 

Rodrigues, em sua Obra Direito Civil, Edição Saraiva, Volume I, parte geral, 

página 30, nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: 

a) ação ou omissão do agente; b) relação de causalidade; c) existência do 

dano; d) dolo ou culpa. Para que essa responsabilidade emirja, continua o 

civilista, necessário se faz: "... que haja uma ação ou omissão por parte 

do agente; que a mesma seja a causa do prejuízo experimentado pela 

vítima; que haja ocorrido efetivamente o prejuízo, e que tenha o agente 

agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um destes pressupostos não 

aparece, regra geral, o dever de indenizar. No mesmo diapasão é o 

pensamento do renomado civilista Washington de Barros Monteiro, quando 

em sua obra Curso de Direito Civil, edição Saraiva, volume 5º, diz: "Nosso 

Código Civil manteve-se fiel a teoria subjetiva. Em princípio, para que haja 

responsabilidade é preciso que haja culpa; sem a prova deste inexiste a 

obrigação de reparar o dano. Nessa ordem de idéias preceitua o artigo 

159, num de seus dispositivos fundamentais, que aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito ou causar 

prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano pois, da nossa lei civil, a 

reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ilícito". A 

propósito, observa Maria Helena Diniz: “Para que se configure o ato ilícito, 

será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo 

agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre 

o dano e o comportamento do agente” (Código Civil Anotado, Saraiva, 5ª 

Ed. 1999, p. 169). O doutrinador Carlos Alberto Bittar conclui: “Assim 

sendo, para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação dos 

seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; 

a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem”. Desse modo, deve 

haver um comportamento do agente, positivo ou negativo, que, 

desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a 

bem ou a direito deste. Esse comportamento - comissivo ou omissivo – 

deve ser imputável à consciência do agente, por dolo – intenção – ou por 

culpa – negligência, imprudência ou imperícia -, contrariando, seja um 

dever geral do ordenamento jurídico – delito civil -, seja uma obrigação em 

concreto – inexecução da obrigação ou de contrato. Deve, pois, o agente 

recompor o patrimônio – moral ou econômico – do lesado, ressarcindo-lhe 

os prejuízos acarretados, à custa do seu próprio, desde que represente a 

subjetividade do ilícito”. ( Responsabilidade Civil nas atividades perigosas, 

in Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência, 1988, p. 93/95). No 

caso em tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a reparação de 

danos morais e materiais, porque, segundo a inicial, no dia 07 de 

novembro de 2015, por volta das 17:00 horas, foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido, quando o seu veículo um Ford Fiesta Flex, 2010, placa 

IQQ-9205, encontrava-se estacionado em frente à igreja evangélica a qual 

o autor e sua família frequentam, localizada na Rua Jacarandás, esquina 

com a Rua Jequitibás, no Bairro Coophalis, nesta cidade, fora abalroado 

por veículo pertencente ao réu, qual seja, uma camioneta S/10, ano 

2009/2010, placa NPJ-6996, o que, na ocasião o réu trafegava pela Rua 

Jacarandás sentido bairro/centro, quando próximo da esquina com a Rua 

Jequitibás, o veículo marca Mercedes Benz Atego 2426, placa OBN-5741, 

de propriedade da empresa ré, teria invadido a preferencial e convergido 

sentido à Av. Lions Internacional, via de consequência, forçado o réu a 

desviar e colidir com o veículo do autor, causando danos de grande 

monta. A preliminar levada a efeito pela empresa ré – ilegitimidade passiva 

– está intimamente ligada à matéria de fundo, desta forma, com o mérito 

será analisada. Quanto as preliminares elencadas pelo réu – falta de 

interesse processual e inépcia da inicial – não têm como prosperar, por 

falta absoluta de sustentáculo jurídico. A propósito, registra-se que, nos 

termos do parágrafo único, do artigo 330 do Digesto Processual, a exordial 

somente não estará apta à pretensão jurídica perseguida em juízo quando 
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"lhe faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível ou contiver 

pedidos incompatíveis entre si". Sobre o tema preleciona Joel Dias Figueira 

Júnior: "Diz que a petição inicial é inepta quando maculada por vício 

insanável, capaz de impossibilitar a consecução dos fins a que se destina 

a exordial. Sem aptidão alguma, portanto, será a peça inaugural, porquanto 

inçada de vícios essenciais ou de fundo, nos moldes definidos pelo 

próprio art. 295 em seu parágrafo único, que a considera inepta quando: 

a) faltar-lhe o pedido ou a causa de pedir; b) da narrativa dos fatos não 

decorrer logicamente o pedido; c) o pedido for juridicamente impossível; d) 

contiver pedidos incompatíveis entre si" (Comentários ao Código de 

Processo Civil, RT, vol. IV, tomo II, p. 163). Do mesmo teor, os 

ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: 

"Outra causa de inépcia é a falta de conclusão lógica, comparada com a 

narração. A petição inicial é um silogismo composto da premissa maior, 

premissa menor e da conclusão. Narrando o autor uma situação e 

concluindo de forma ilógica relativamente à narração, tem-se a inépcia da 

petição inicial, pois a conclusão deve decorrer logicamente da premissa 

menor subsumida à maior. Não se pode narrar, por exemplo, um fato que 

nulificaria o contrato e pedir-se o cumprimento do contrato" (Código de 

Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor, RT, 6ª ed., p. 648). Compulsando-se os autos, extrai-se facilmente 

que os fatos que ensejaram a propositura da demanda consistem os atos 

levados a efeito em desfavor do autor, ou seja, acidente de trânsito 

ocorrido no dia 07 de novembro de 2011, quando teve seu veículo 

avariado. Nota-se que também se encontram presentes no petitório de 

ingresso todos os requisitos elencados pelos artigos 319 e 320 do Código 

de Processo Civil, sendo de fácil compreensão a pretensão deduzida em 

Juízo, devendo-se ressaltar que a extinção prematura do feito, se a 

fundamentação se refere a esses aspectos, ainda que não se 

verificassem os requisitos cuja presença ora se constata, não seria 

consentânea com a boa aplicação do direito, haja vista a necessidade de 

ser oportunizado à parte a emenda da inicial, com a sua devida 

adequação, nos termos do artigo 321 da legislação citada. Dessa forma, 

entendo que o autor trouxera à causa de pedir e o pedido da ação, que se 

mostra juridicamente possível, mormente estando a peça de ingresso 

embasada nas disposições constantes do Código de Processo Civil, 

havendo coerência lógica entre os fatos e fundamentos jurídicos 

propostos. O interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade da 

atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora. 

Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a 

necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, com 

fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Sobre o 

interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). E, no caso dos 

autos, os pressupostos de fazem presentes, razão pela qual, rejeito-as. O 

ato ilícito praticado pelos motoristas da empresa ré e o réu consiste nos 

motivos – imprudência e imperícia - que deram para que o acidente viesse 

acontecer. O dano consiste nas avarias que restaram no veículo de 

propriedade do autor – Ford Fiesta -, em razão do acidente, sem que 

corroborasse para o desiderato. Já o nexo de causalidade entre o fato e o 

dano se evidencia pela relação direta entre a indevida condução do 

veículo, onde o motorista da empresa ré, de forma imprudente e negligente 

adentrou a pista preferencial sem as cautelas devidas; e, o réu, pela 

imprudência em dirigir seu veículo em velocidade não compatível com o 

local, deram causa ao acidente e, via de consequência, os danos 

materiais e morais suportados pelo autor. A prova material centrada aos 

autos consiste no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar, in 

verbis: “Compareceu nesta unidade policial militar os condutores de 

V-1,V-2,V-3, declarando que o condutor de V-1 declara que trafegava 

pela Rua Jacarandás sentido Bairro/Centro lado esquerdo da via, quando 

teve sua preferencial invadida pelo V-2 que trafegava pela Rua Jequitibás 

sentido Bairro/Centro. Que o condutor do V-2 não parou na esquina vindo 

a entrar na via fechando a passagem de V-1 que não conseguiu evitar a 

colisão que após veio a colidir com o V-3 que estava estacionado na 

calçada lado esquerdo...segundo o condutor de V-2 estava com seu 

veículo parado na rua Jequitibás esquina com a rua Jacarandás e tanto o 

condutor quanto seu ajudante que estava de passageiro no veículo não 

avistaram o V-1; que, após entrar e convergir na outra via ouviu apenas o 

barulho da frenagem de V-1 que estava em alta velocidade...” (ID1441704) 

A propósito, sobre o boletim de ocorrência, a jurisprudência tem deixado 

assente a sua validade quando não contrariado por provas contundentes 

em sentido contrário, assim: “Prevalece como elemento probante o boletim 

de ocorrência policial não infirmado por outros meios de convencimento” 

(Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7ª Edição, página 

1.613). “O boletim de ocorrência de acidente de trânsito tem valor probante 

para a fixação da responsabilidade civil, devendo prevalecer até prova 

robusta em contrário” (RT 852/301). A prova oral centrada no ventre dos 

autos respalda o boletim de ocorrência, senão vejamos: O réu, ao prestar 

seu depoimento pessoal informa que trafegava pela Rua Jacarandás, 

sentido Bairro/Centro, quando próximo da esquina da Rua Jequitibás, o 

veículo da empresa ré adentrou à faixa de forma abrupta, interrompendo o 

fluxo dos veículos, razão pela qual veio a bater na lateral do caminhão e, 

ao depois, ser jogado para o lado atingindo o veículo do autor. Por outro 

lado, nega que desenvolvia velocidade acima da permitida, todavia, tanto o 

boletim de ocorrência refuta essa assertiva, como o depoimento da 

testemunha Ariovaldo Alves. A testemunha Ariovaldo Alves estava no 

local dos fatos e afirma com segurança que o motorista do caminhão da 

empresa ré adentrou a faixa preferencial, cortando o fluxo da camioneta 

dirigida pelo réu. Por sua vez, a testemunha Gleicy Borges, afirma de 

forma segura que o caminhão da empresa ré invadiu a pista da camioneta, 

dando motivo à colisão, e consequente abalroamento ao veículo do autor. 

Diante de todos esses elementos, chega-se a conclusão segura que os 

culpado pelo sinistro foram, o preposto da empresa e o réu, os quais não 

obraram com os cuidados necessários quando dirigiam os seus veículos, 

assim, não havendo como isentá-los da responsabilidade. Ora, não há que 

se negar no caso posto à liça que foi a falta de observação de deveres e 

obrigações exigidos pelas circunstâncias do momento, tratando-se de 

descuido ou desatenção dos motoristas, que caracterizam a negligência 

refletida na inércia de cautela. João Roberto Parizatto ensina que “A 

negligência é a inércia da cautelar. É a falta de observação de deveres e 

obrigações exigidas pelas circunstâncias momentâneas, tratando-se de 

descuido, do desleixo do agente à segurança do próprio trânsito” (Delitos 

em Acidente de Trânsito, Doutrina e Jurisprudência, 2ª. Ed. Ed. Aisde, 

1993, pg.34) Agindo como agiram, o preposto da ré e o réu, obraram com 

descuido e, ao desprezarem as boas normas de trânsito, negligenciaram 

de tal modo, assumindo o risco de, nas circunstâncias acima relatadas, 

não tomando as cautelas devidas que no caso requeria – aquele 

adentrando à faixa em que se encontrava o réu, cortando o fluxo, onde há 

a certeza de grande fluxo de veículos e pelas peculiaridades do local, dar 

azo ao acidente. “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE VEÍCULO - 

CRUZAMENTO - CULPA RÉU - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO 

VERACIDADE - DANOS MORAIS DEVIDOS. Para que se verifique a 

responsabilidade civil por danos morais é necessária a presença 

simultânea de três elementos essenciais, a ocorrência induvidosa do 

dano: a culpa, dolo ou má-fé do ofensor, e o nexo causal entre a conduta 

ofensiva e o prejuízo da vítima, se satisfazendo a responsabilização 

diante da presença de qualquer deles. O Boletim de Ocorrência goza de fé 

pública e, portanto, de presunção de veracidade, só podendo ser 

desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura e 

robusta. Presume-se a culpa, pelo acidente, do motorista do veículo que 

efetua manobra de conversão para atravessar rodovia principal sem 

averiguar as condições para fazer tal manobra. Recurso não provido. 

(TJMG -APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0079.04.124457-9/001 - RELATOR: EXMO. 

SR. DES. PEREIRA DA SILVA, julgado em 25 de maio de 2.010) 

Reconhecida a culpabilidade do preposto da empresa ré, bem como do 

réu, há que ser reconhecido o dano material. No caso em desate, há que 

ser salientado o orçamento apresentado pelo autor fornecido pela 

empresa Fancar Distribuidora de Veículos Ltda – ID 1441801- traz no 

importe de R$ 35.297,09 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e sete 

reais, nove centavos), quando o valor do veículo, segundo a FIPE é R$ 

19.863,00 (dezenove mil, oitocentos e sessenta e três reais) – ID 

1441802. Assim, há que prevalecer o valor segundo a tabela FIPE, aliás, é 
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bom deixar consignado que mencionado valor não fora questionado. 

Quanto ao pedido de dano moral. No estágio atual de nosso direito, já não 

mais se compreende ou se justifica que esta lesão moral possa deixar de 

ser reparada, não como singelo pagamento do preço da dor, mas para 

atenuação do sofrimento causado e punição ou advertência ao ofensor. 

Guilherme Couto de Castro, lecionando a respeito dos critérios para a 

fixação do dano moral, nos ensina: "O dano moral, em nosso 

ordenamento, tem duplo caráter, compensatório e punitivo. Sua fixação 

tem como fim, sob o primeiro ângulo, trazer benefício apto, de certo modo, 

permitir um alívio à vítima, ajudando-a a libertar-se do sofrimento, ou 

reconfortando-a, através do percebimento pecuniário. Não se trata de 

pagar a dor já sentida, admitindo-se, isto sim, que o valor estipulado, ao 

trazer benesse para quem padeceu sentimentalmente, implique uma 

compensação justa" (A responsabilidade Civil Objetiva no Brasileiro, Rio de 

janeiro, Forense, 1997, p.23). E adiante arremata: "Em face do seu caráter 

punitivo, a verba deve levar em conta a intensidade do dolo e o grau de 

culpa do responsável, bem como a sua situação econômica. "O montante, 

também em razão do caráter punitivo, deve ser fixado de modo a não 

admitir que o agente saia lucrando ou plenamente satisfeito com a ilegal 

conduta."Sopesadas essas linhas básicas - aplicáveis quer na 

responsabilidade objetiva, que na subjetiva -, o Juiz arbitrará o quantum, 

com prudência e moderação" (op. cit. p. 25). Pois bem. No presente caso, 

entendo que o fato de o autor ter sofrido a perda total do seu veículo em 

decorrência do acidente noticiado nos autos, por si só, é suficiente para 

ofender os direitos da personalidade, não implicando necessariamente na 

existência de danos morais. Só deve ser reputado como dano moral a dor, 

o vexame, o sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente 

no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia 

e desequilíbrio em seu bem estar, o que não restou provado nos autos. 

Nesse sentido a jurisprudência: "Não há como prosperar pretensão ao 

pagamento de indenização por danos morais, se não demonstrada a 

existência de humilhação ou ofensa à honra, mas tão somente mero 

aborrecimento causado por acidente automobilístico, situação que faz 

parte da vida cotidiana e não traz maiores conseqüências ao indivíduo". 

(TJMG, Apelação Cível nº. 1.0394.06.053017-4/001, 18ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes. j. 16/10/07). "APELAÇÃO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. LESÕES 

CORPORAIS LEVES. MERO ABORRECIMENTO. Não se nega que acidentes 

de trânsito, em geral, causam uma série de transtornos àqueles que nele 

se envolvem, contudo, irritação e sensibilidade exacerbada não bastam 

para configuração do dano moral." (TJMG, Apelação Cível nº. 

1.0040.06.044623-0/001, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 

20/11/08). Assim, considerando o desapossamento do veículo, onde o 

autor não deu motivo, decorrente de acidente de trânsito geram, por si só, 

ofensa a direito da personalidade e que há, nos autos, prova de situação 

específica que tenha afetado tais direitos, procede o pedido de 

indenização por danos morais. Ademais, como frisado anteriormente, no 

estágio atual de nosso direito, já não mais se compreende ou se justifica 

que esta lesão moral possa deixar de ser reparada, não como singelo 

pagamento do preço da dor, mas para a atenuação do sofrimento causado 

e punição ou advertência ao ofensor. De outro norte, é entendimento 

pacífico, conforme orientação da jurisprudência que o valor da 

indenização não pode levar ao enriquecimento da vítima, porquanto, 

qualquer que seja o valor da indenização, jamais servirá ele para amenizar 

a dor física, psíquica ou moral sofrida pelos lesados, de sorte que, na 

reparação dos danos morais, o dinheiro não desempenha a função de 

ressarcimento como no caso dos danos materiais. Funciona mais como 

uma pena ao responsável pelo dano. Já o arbitramento do quantum fica ao 

prudente arbítrio do juiz, todavia, a quantia a ser fixada, como 

compensação pela dor e humilhação sofrida pela autora, deve ser 

comedida e justa sem que se transforme em fonte de enriquecimento. A 

soma a ser arbitrada deve atender a cada caso, tendo-se sempre em vista 

as posses do ofensor e a situação atual do ofendido e, no caso posto à 

liça, a situação econômica da ré não deixa a desejar, assim, arbitro o dano 

moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Face ao exposto, JULGO 

PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais' proposta por ROGÉRIO WILSON DE JESUS MOURA, em desfavor 

de CLARISMA ALVES DE OLIVEIRA e ATHIVALOG LOGISTICA LTDA, 

todos com qualificação nos autos, condenando-os de forma solidária, no 

pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano 

moral, devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária – INPC – a 

contar desta decisão; R$ 19.863,00 (dezenove mil, oitocentos e sessenta 

e três reais, a título de dano material, devendo incidir juros 1% ao mês a 

contar da citação e correção – INPC – a partir do fato, bem como no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação; e, quanto ao réu 

deve ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado e pagas as custas devidas, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 12 de janeiro de 2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo nº 1002599-44.2016 

Ação: Reparação de Danos Materiais Autora: Transportadora Brasil 

Central Ltda Ré: MT Sul Construções Ltda Vistos, etc... 

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a 

presente 'Ação de Reparação de Danos Materiais' em desfavor de MT SUL 

CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, 

no dia 09 de maio de 2016, por volta das 17:00 horas, o motorista da 

autora conduzia o veículo Volvo FH-460, placa ONR-9565, reboques 

placas ONA-7946 e ONA 8186, quando ao passar pela Agrovila Nova 

Esperança/Pará, em uma curva surgiu o caminhão Mercedes Benz Actros 

2646, placa OAR-5557, de propriedade da ré; que, o veículo da ré invadiu 

a pista contrária, indo em direção ao caminhão da autora, assim, buscando 

evitar uma tragédia maior, o motorista da autora direcionou o veículo para 

o acostamento, entretanto, a colisão foi inevitável, sendo que com o 

impacto, as tampas do reboque placa ONE-8186 foram todas arrancadas; 

que, o motorista do veículo da empresa ré estava em visível estado de 

embriagues; que, da conduta irresponsável do motorista da empresa ré 

advieram vários prejuízos materiais que recaíram sobre a autora, motivo 

pelo qual se faz necessária a interposição da presente ação; que, os 

danos foram de grandes proporções no reboque, chegando no valor de 

R$ 24.679,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais); que, 

o reboque avariado estava carregado com soja em grão, e com o impacto, 

todo o produto ficou esparramado pela rodovia, sendo saqueado por 

populares; que, o reboque atingido estava avaliado em R$ 30.461,84 (trinta 

mil, quatrocentos e sessenta e um reais, oitenta e quatro centavos); que, o 

valor dos danos materiais é no importe de R$ 55.140,84 (cinquenta e cinco 

mil, cento e quarenta reais, oitenta e quatro centavos); que, atua no ramo 

de transporte rodoviário e o veículo ficou parado entre os dias 09 de maio 

a 07 de junho de 2016; que, conforme se observa da documentação em 

anexo o lucro mensal da empresa gira em torno de R$ 43.000,00 (quarenta 

e três mil reais), valor que deverá ser ressarcido, assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação da empresa ré nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 98.140,84 

(noventa e oito mil, cento e quarenta reais, oitenta e quatro centavos)”. 

Devidamente citada, ofereceu defesa, onde procura rebater os 

argumentos levados a efeito pela autora, asseverando: “Em preliminar, 

arguiu que a ação deveria tramitar no foro da sede da empresa ré. No 

mérito, informa que no dia 09 de maio de 2016, o motorista da ré conduzia 

o veículo caminhão Mercedes Benz, placa OAR-5557, com reboque, 

transportando duas máquinas pesadas; que, por volta das 15:00 horas 

chegou na cidade de Trairão/PA, onde parou numa borracharia para trocar 

pneus; que, por volta das 17:00 horas, em uma curva distante daquela 

cidade, aproximadamente 15KM, surgiu uma outra carreta em sentido 

contrário, a qual vinha invadindo a pinta contrária não tendo como desviar 

totalmente do veículo da autora, vindo a colidir com o primeiro e segundo 

reboques; que, evidente que o veículo da autora invadiu a pista contrária 

‘comendo faixa’, o que resultou a colisão; que, ausente a responsabilidade 

da ré pela colisão; os danos materiais para conserto do veículo sequer 
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podem prosperar, ainda mais nos valores pretendidos, pois os orçamentos 

foram realizados de forma unilateral pela autora e em oficinas onde possui 

certo relacionamento, assim, requer a improcedência da ação, com a 

condenação da empresa autora nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos. Em reconvenção, aduz que a autora reconvinda foi 

imprudente quando trafegava por aquele local, pois invadiu a pista 

contrária, ocasionando a colisão; que, em face da colisão experimentou 

despesas para conserto do caminhão no valor de R$ 32.761,17 (trinta e 

dois mil, setecentos e sessenta e um reais, dezessete centavos); R$ 

20.923,34 (vinte mil, novecentos e vinte e três reais, trinta e quatro 

centavos), para conserto da Motoniveladora Caterpillar; que, a autora 

reconvinda deverá reparar à ré reconvinte lucros cessantes, uma vez que 

estivera com suas máquinas paradas por cerca de 90 dias, assim, busca 

a procedência da reconvenção, com a condenação da autora nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, manifestara-se a 

autora. Foi determinada a especificação das provas, manifestando-se as 

partes. Saneado o processo, foi designada audiência de instrução, onde 

foram ouvidas testemunhas e, em debates orais, as partes reprisaram as 

teses anteriormente esposadas, vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Cuida-se na espécie de ação de 

reparação de danos, amparada no artigo 186 do Código Civil, o qual 

consagra a teoria da responsabilidade extracontratual ou, como 

denominam os 'experts' a responsabilidade aquiliana. O mestre Silvio 

Rodrigues, em sua Obra Direito Civil, Edição Saraiva, Volume I, parte geral, 

página 30, nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: 

a) ação ou omissão do agente; b) relação de causalidade; c) existência do 

dano; d) dolo ou culpa. Para que essa responsabilidade emirja, continua o 

civilista, necessário se faz:"... que haja uma ação ou omissão por parte do 

agente; que a mesma seja a causa do prejuízo experimentado pela vítima; 

que haja ocorrido efetivamente o prejuízo, e que tenha o agente agido com 

dolo ou culpa. Inocorrendo um destes pressupostos não aparece, regra 

geral, o dever de indenizar. No mesmo diapasão é o pensamento do 

renomado civilista Washington de Barros Monteiro, quando em sua obra 

Curso de Direito Civil, edição Saraiva, volume 5º, diz:"Nosso Código Civil 

manteve-se fiel a teoria subjetiva. Em princípio, para que haja 

responsabilidade é preciso que haja culpa; sem a prova deste inexiste a 

obrigação de reparar o dano. Nessa ordem de idéias preceitua o artigo 

159, num de seus dispositivos fundamentais, que aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito ou causar 

prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano pois, da nossa lei civil, a 

reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ilícito". A 

propósito, observa Maria Helena Diniz:“ Para que se configure o ato ilícito, 

será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo 

agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre 

o dano e o comportamento do agente” (Código Civil Anotado, Saraiva, 5ª 

Ed. 1999, p. 169). O doutrinador Carlos Alberto Bittar conclui: “Assim 

sendo, para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação dos 

seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; 

a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem”. Desse modo, deve 

haver um comportamento do agente, positivo ou negativo, que, 

desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a 

bem ou a direito deste. Esse comportamento - comissivo ou omissivo – 

deve ser imputável à consciência do agente, por dolo – intenção – ou por 

culpa – negligência, imprudência ou imperícia -, contrariando, seja um 

dever geral do ordenamento jurídico – delito civil -, seja uma obrigação em 

concreto – inexecução da obrigação ou de contrato.Deve, pois, o agente 

recompor o patrimônio – moral ou econômico – do lesado, ressarcindo-lhe 

os prejuízos acarretados, à custa do seu próprio, desde que represente a 

subjetividade do ilícito”. (Responsabilidade Civil nas atividades perigosas, 

in Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência, 1988, p. 93/95). No 

caso em tela, a pretensão levada a efeito pela autora é a reparação de 

danos materiais, porque, segundo a inicial, no dia 09 de maio de 2016, por 

volta das 17:00 horas, quando seu preposto conduzia o veículo Volvo 

FH-460, 6x4, ano e modelo 2013, placa ONR 9565, reboques placas ONA 

7946 e ONA 8186, ao passar pela Agrovila Nova Esperança/PA, em uma 

curva surgiu o caminhão de propriedade da ré – Mercedes Benz, Actros 

2646, placa OAR-5557 – o qual invadiu a pista contrária, indo em direção 

do veículo da autora, e, para evitar tragédia maior, o motorista da autora 

direcionou o caminhão para o acostamento, entretanto, a colisão foi 

inevitável, atingindo as tampas do reboque placa ONA-8186, o qual se 

encontrava carregado de soja em grão, sendo que o produto foi 

esparramado pela rodovia e saqueado por populares, tendo grande 

prejuízo. Depois de acurada análise das razões de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, porque, em que pese a 

versão apresentada na peça de bloqueio, entendo que há elementos 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato descrito na 

exordial, de natureza grave, deve ser debitada ao preposto da empresa 

ré, onde agiu com imprudência e imperícia quando do fato. O ato ilícito 

praticado pelo motorista da empresa ré consiste nos motivos – 

imprudência e imperícia - que deram para que o acidente viesse 

acontecer. O dano consiste nas avarias que restaram no veículo de 

propriedade da empresa autora, em razão do acidente, sem que 

corroborasse para o desiderato. Já o nexo de causalidade entre o fato e o 

dano se evidencia pela relação direta entre a indevida condução do 

veículo, onde o motorista da empresa ré, de forma imprudente e negligente 

adentrou à contramão sem as cautelas devidas em local não compatível, 

dera causa ao acidente e, via de consequência, os danos materiais 

suportados pela empresa autora. A prova documental consiste na 

lavratura do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar, in verbis: 

“....Darci Polipenco Nogueira esta na condução do veículo tipo Trac. Trator 

Mercedes Bens, Actros 2646, 6x4, ....placa OAQ-8685....em nome de 

MTsul Terraplanagem e Transp,. Ltda, o qual seguia sentido 

Trairão/Caracol sendo que após o mesmo percorrer aproximadamente 

15KM de distância desta cidade o mesmo em uma curva surgiu o veículo 

tipo Trac/Trator, Volvo FH-460.....naquela curva o conduzido não 

observou que poderia surgir outro caminhão em sentido contrário e o 

mesmo veio a colidir nos reboque placa ONA-7946/GO; reboque placa 

ONA 8186/GO...” ID-1953169 A propósito, sobre o boletim de ocorrência, a 

jurisprudência tem deixado assente a sua validade quando não 

contrariado por provas contundentes em sentido contrário, assim: 

“Prevalece como elemento probante o boletim de ocorrência policial não 

infirmado por outros meios de convencimento” (Código de Processo Civil 

Anotado, Alexandre de Paula, 7ª Edição, página 1.613). “O boletim de 

ocorrência de acidente de trânsito tem valor probante para a fixação da 

responsabilidade civil, devendo prevalecer até prova robusta em 

contrário” (RT 852/301). Ressalte-se que referida prova material encontra 

eco no depoimento da testemunha Luismar, o qual informa que o veículo 

tripulado pelo preposto da empresa ré estava ‘comendo faixa’, qual seja, 

estava invadindo a pista contrária, ao passo que o motorista da empresa 

autora tripulava seu veículo de forma regular em sua mão de direção. No 

caso presente, a obligatio ad diligentiam para a vigilância na direção do 

veículo era do motorista do veículo da empresa ré, pois tinha 

conhecimento de que local em que ocorreu o acidente era uma curva, 

todavia, o mesmo não obrou com as cautelas devidas, pois adentrou à 

faixa da contramão, não dando outro motivo ao motorista da autora a não 

ser jogar o veículo para o acostamento, não podendo evitar que o veículo 

da ré viesse a bater no segundo vagão, causando o derramamento da 

soja, a qual veio a ser saqueada por terceiras pessoas não identificadas. 

Conclui-se, pois, que as provas produzidas levam à convicção clara, 

perfeita e completa, para lançamento de um veredicto condenatório. Na 

maioria das causas, as partes se valem de testemunhas que produzem 

declarações em conflito, cabendo ao Juiz sopesar bem essas provas, 

dentro do contexto integral do feito, comparando-as com as alegações 

das próprias partes, com eventuais documentos, e com o boletim de 

ocorrência elaborado pela Polícia. No caso específico destes autos, 

contudo, o conjunto probatório permite indicar que o motorista do veículo 

de propriedade da empresa ré agiu de forma culposa dando motivo, para o 

ato ilícito. Por tratar-se de ação de indenização por acidente de trânsito, a 

discussão prende-se prioritariamente à averiguação da responsabilidade 

subjetiva do condutor demandado, que tem por fundamento o 

comportamento culposo evidenciado por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência -, e comete ato ilícito, conforme combinação 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A obrigação de indenizar, neste 

caso, decorre dos fatos e da lei, podendo acarretar o dever de reparação 

do prejuízo. A comprovação acerca da responsabilidade da demandada 

incumbe a quem de direito busca ver-se ressarcido pelos alegados 

prejuízos que lhe foram impostos em decorrência de conduta dita culposa, 

nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, ao 

autor cabe comprovar que o fato ocorreu por força da conduta 

desenvolvida pelo preposto da empresa ré, ônus do qual se desincumbiu. 

Sobre a questão da distribuição do ônus da prova, cumpre trazer à 

colação as lições de Cândido Rangel Dinamarco: "A distribuição do ônus 
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da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na 

causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do 

procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de 

julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata 

partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que 

as partes têm no processo, não só de alegar, como também de 

provar(encargo=ônus). O ônus da prova recai sobre aquele a quem 

aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 

333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor" (Teoria Geral do Processo, 7a 

edição, pág. 312). Assim, incumbe ao autor o ônus da prova constitutiva 

de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. E as 

autoras não se desincumbiram desse ônus. Constata-se ter a autora 

cumprido o que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois, 

conseguiu demonstrar a culpa do preposto da empresa ré. O eminente 

tratadista José Frederico Marques explica a regra: "As normas produtoras 

de efeitos jurídicos constituem, em última análise, verdadeiras 

configurações abstratas de fatos e acontecimentos, a cuja existência se 

prendem as conseqüências de ordem jurídica que os preceitos legais 

prevêem e disciplinam. Necessário e', por isso, que a pessoa pretenda 

obter esses efeitos jurídicos previstos nas normas e regras da lei, prove e 

demonstre a existência dos fatos e de onde tais efeitos se originam. 

Corolário desse fenômeno é a regra de que 'cada parte suporta o ônus da 

prova sobre a existência de todos os pressupostos ( inclusive negativos) 

das normas sem cuja aplicação não pode ter êxito sua pretensão 

processual'. Como os fatos indicados pelo Autor são os elementos 

constitutivos do pedido que deduziu em juízo, cabe-lhe o ônus de provar 

esses fatos para que sua pretensão seja acolhida e julgada procedente" ( 

Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Saraiva, 1977, Vol. II, pág. 

188/189). Assim, o ditame plasmado no artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, indica que compete ao autor fazer prova dos fatos 

constitutivos de seu direito. Consoante a doutrina processual, fato 

constitutivo é aquele que é apto a dar nascimento à relação jurídica que o 

autor afirma existir ou ao direito que dá sustentação à pretensão deduzida 

pelo autor em juízo. A consequência do não-desincumbimento do ônus da 

prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido. "Negados 

pelo réu os fatos narrados na inicial, compete ao autor prová-los durante a 

fase cognitiva do processo. Não os provando, improcedente deve ser 

julgado o pedido formulado na petição inicial" (Código de Processo Civil 

Anotado, Alexandre de Paula, 7ª Edição, página 1.611). "É de se julgar 

improcedente a ação, se o requerente não consegue provar os fatos 

alegados na inicial, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito" (Idem). "Quem pede ao Juiz tem o ônus de 

afirmar fatos que se autorizam o pedido, logo tem o ônus de provar os 

fatos afirmados. Assim, tem o autor o ônus da ação. Quem quer fazer 

valer um direito em juízo deve provar os fatos que constituem em 

fundamento" (Idem, página 1.614). Quanto ao dano material é inequívoco, 

aliás, devidamente comprovado através das fotografias colacionadas aos 

autos e, uma vez reconhecida a culpa do motorista da empresa ré, deve 

esta reembolsar os gastos que a autora teve para o conserto do 

caminhão. Pelo documento fornecido pela empresa V. Ferraz Serviços de 

Manutenção e Reparação-ME – ID1953203, o valor do reparo restou no 

importe de R$ 24.679,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e nove 

reais), menor orçamento apresentado. No mesmo diapasão, provado 

restou o prejuízo experimentado pela autora, uma vez que a carga que 

transportava restou esparramada no asfalto e a mesma fora saqueada 

por populares, no valor de R$ 30.461,84 (trinta mil, quatrocentos e 

sessenta e um reais, oitenta e quatro centavos) ID-1953201. É certo que a 

empresa ré questiona os valores do conserto do veículo, todavia, nada 

carreia aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se 

encontra. Em sua peça de ingresso busca a autora a condenação da 

empresa ré em lucros cessantes, aduzindo que atua no ramo de 

transporte rodoviário e, em face do acidente esteve com seu veículo 

paralisado entre os dias 09 de maio a 07 de junho, fazendo jus à uma 

indenização no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). Ora, os 

lucros cessantes buscados pela empresa autora, a meu ver, não são 

devidos, uma vez que a pretensão está amparada em lucros potenciais, 

hipotéticos. De acordo com o artigo 402 do Código Civil “Salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao 

credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que 

razoavelmente deixou de lucrar”. Para J. M. Carvalho dos Santos, “os 

lucros cessantes, para ser indenizáveis, devem ser fundados em bases 

seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou 

fantásticos. Nesse sentido é que se deve entender a expressão legal: 

razoavelmente deixou de lucrar” “A simples alegação de um lucro que 

poderá ser obtido com os proventos esperados do contrato que não foi 

executado não pode ser objeto de indenização, por isso que se trata de 

uma impossibilidade ou expectativa, em que predomina o arbítrio ou o 

capricho do reclamante, conforme Cunha Gonçalves, quando não haja 

nisso tudo apenas uma ilusão ou fantasia” (Código Civil Brasileiro 

Interpretado, Livraria Freitas Bastos S/A, 9ª. Ed. 14/256). Na lição de 

Washington de Barros Monteiro, “referentemente aos lucros cessantes, 

porém, não serão atendidos s ao menos plausíveis ou verossímeis. Não se 

levam em conta os benefícios ou interesses hipotéticos, porquanto estes, 

pela sua própria natureza, não admitem direta comprovação, tendo-se, 

pois, como inexistentes em direito”. “Medite-se, com efeito, no exemplo do 

mesmo Van Wetter: o vendedor deixa de entregar as iscas para uma 

projetada pesca. O comprador não pode pretender ressarcimento do valor 

dos peixes que apanharia, se as iscas lhe tivessem sido realmente 

entregues, como ensina Hans Alberchet Fischer, ao Direito compete 

distinguir cuidadosamente essas miragens de lucro, de que falava 

Dermburg, da verdadeira idéia do dano. Não se indenizam esperanças 

desfeitas, nem danos potenciais, eventuais, supostos ou abstratos” 

(Curso de Direito Civil, Saraiva, 20ª. Ed. p. 4/334). A jurisprudência tem se 

norteado no sentido de que, “com referência aos lucros cessantes, sabido 

é que se apura em execução apenas o que ficar devidamente evidenciado 

no processo de conhecimento, pois não se indenizam esperanças 

desfeitas, lucros potenciais, hipotéticos, abstratos, porque o prejuízo é 

tipicamente fato” (Orlando Gandolfo, Acidentes de Trânsito e 

Responsabilidade Civil, RT 1985/p.342). “INDENIZAÇÃO. Lucros 

cessantes. Pretensão que deve ser fundada em bases plausíveis ou 

verossímeis de modo a não compreender os proventos hipotéticos, 

imaginários ou fantásticos”. (Apel. Cív. 459.087-0, 8ª. Câm.Civ. T.ACivSP, 

rel. Juiz Toledo Silva, julgado em 06.03.91). “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS 

- LUCROS CESSANTES- COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - GRAVAME 

DE VEÍCULO INDEVIDO- FATO POSTERIOR À CONCRETIZAÇÃO DO 

NEGÓCIO . - A fixação do quantum indenizatório dos danos morais deve 

ter como referência os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo se levar em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na 

esfera íntima da ofendida, além da condição financeira do ofensor. - É 

sabido que, ao contrário do dano moral, em casos de indenização por 

dano material, o efetivo prejuízo alegado deve ser comprovado. - Por ser o 

lucro cessante espécie de indenização na qual a parte tem direito de 

receber o que deixou de auferir em razão do evento, depende de prova 

concreta e segura, sendo este ônus do autor. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL 

Nº 1.0518.13.021415-9/001- Desª Juliana Campos Horta, julgado em 25 de 

outubro de 2017); A questão é ainda melhor esclarecida quando se atenta 

para a lição de Sérgio Cavalieri Filho: "Consiste, portanto, o lucro cessante 

na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na 

diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da 

paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por 

exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da 

sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era 

razoavelmente esperado. (...) O cuidado que o juiz deve ter neste ponto é 

para não confundir lucro cessante com lucro imaginário, simplesmente 

hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou 

mediata do ato ilícito." (in, Programa de Responsabilidade Civil, 3ª ed., 

Malheiros, p.82) De forma que, para o deferimento de tal verba, 

necessária a comprovação efetiva dos prejuízos suportados e, neste 

ponto, ao contrário do que sustenta a autora, não existem nos autos 

provas hábeis a demonstrar o prejuízo material que suportou no período 

que alega – 09 de maio a 07 de junho - que esteve com seu veículo 

paralisado para o devido conserto. Os documentos acostados com a 

inicial, representam apenas o relatório de transporte realizados nos meses 

anteriores ao fato, não sendo suficientes para tal, daí que, não se 

vislumbram os lucros cessantes pleiteados. O pedido de reconvenção. Em 

primeiro plano, insta ressaltar que, nos termos do art. 315, do CPC/73, a 

conexão com a ação principal ou com o objeto da defesa constitui o 

requisito essencial para a propositura da reconvenção, in verbis: "O réu 

pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção 

seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa." Sobre 

a razão deste instituto, leciona Humberto Theodoro Júnior, in Curso de 
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Direito Processual Civil, 44ª ed., Ed. Forense, pág. 428. "O fundamento do 

instituto está no princípio da economia processual, com o que se procura 

evitar a inútil abertura de múltiplos processos entre as mesmas partes, 

versando sobre questões conexas, que muito bem poderiam ser 

apreciadas e decididas a um só tempo." Portanto, resta patente que o 

único requisito exigido pelo Código de Processo Civil de 1973 para o 

cabimento da ação reconvencional é a sua conexão com a causa principal 

ou com os fundamentos da defesa apresentada. No caso em desate, 

busca a ré reconvinte a reparação dos danos sofridos no veículo e as 

máquinas que transportava, em razão do acidente ocorrido em data de 09 

de maio de 2016, todavia, há que se deixar consignado que não foram 

carreados aos autos os elementos próprios ao reconhecimento da 

pretensão, portanto, deve o pedido ser rejeitado de plano, arcando com os 

encargos da sucumbência. Por fim, em relação aos honorários devidos na 

ação principal e na reconvenção, o Superior Tribunal de Justiça pacificou 

entendimento, com o qual coaduno, de que "a reconvenção constitui ação 

autônoma; dessa forma, são devidos os honorários em razão da 

sucumbência, independentemente do resultado da ação principal". Nesse 

sentido: "... RECONVENÇÃO - AUTONOMIA - HONORÁRIOS - CABIMENTO. 

(...) 2. A reconvenção constitui ação autônoma; dessa forma, são devidos 

os honorários em razão da sucumbência, independentemente do resultado 

da ação principal. Precedentes: AgRg no Ag 690.300/RJ, Rel. Min. 

Massami Uyeda, Quarta Turma, julgado em 13.11.2007, DJ 3.12.2007, p. 

311; AgRg no REsp 753.095/DF, Rel. Min. Castro Meira, Terceira Turma, 

julgado em 23.8.2007, DJ 10.9.2007, p. 228; e EDcl no REsp 468.935/SP, 

Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 

24.8.2004, DJ 4.10.2004, p. 283. Recurso especial parcialmente provido. 

(REsp 614.617/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 09/06/2009, DJe 29/06/2009). Face ao exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos 

Materiais Ocasionados por Acidente de Trânsito' proposta por 

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA, com qualificação nos autos, 

em desfavor de MT SUL CONSTRUÇÕES LTDA, todos com qualificação 

nos autos, condenando a empresa ré no pagamento da importância de R$ 

55.140,84 (cinquenta e cinco mil, cento e quarenta reais, oitenta e quatro 

centavos), a título de dano material, devendo ser acrescido de juros à 

razão de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária INPC a 

partir do desembolso. Arbitro os honorários advocatícios em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação. Uma vez julgado parcialmente 

procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se 

distribua e se autorize a compensação dos ônus sucumbenciais na 

proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta por 

cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC. Por corolário 

natural, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção proposto pela 

ré-reconvinte em face do autora-reconvinda, todos regularmente 

qualificados nos autos, condenando-a no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor dado à reconvenção Transitada em julgado e feitas 

as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 15 de janeiro de 2.018.- Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001365-27.2016 Ação: Declaratória c/c Danos Morais Autor: Anna Flávia 

Leite Oliveira Ré: Banco Bradesco S.A Vistos, etc. ANNA FLÁVIA LEITE 

OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Reparação de Danos Morais’ em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, a 

requerente foi surpreendida com a impossibilidade de realizar compra a 

prazo diante da inscrição de seu nome junto aos cadastros de 

inadimplentes; que, ao buscar saber a origem de referida inscrição, viu se 

tratar da quantia de R$ 370,42 (trezentos e setenta reais e quarenta e dois 

centavos) apontada junto aos serviços de proteção ao crédito pela ré; 

que, jamais deteve relação jurídica para com a ré, e, portanto, o 

apontamento é ilegal; requereu liminarmente a suspensão do apontamento 

e no mérito a declaração de inexistência da dívida bem como a 

condenação da ré em danos morais. Junta Documentos e dá à causa o 

valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), postulando a ação sob o 

manto da assistência judiciária.” O pedido liminar restou deferido (ID 

1848749), não sobrevindo nenhum recurso. Devidamente citada, 

contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito 

pela autora, dizendo: “Que, o apontamento é legítimo; que, existia dívida 

inadimplida e, portanto, realizou a ré regular exercício de direito; que, há 

legalidade no registro do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, havendo ausência de ilicitude; que, descabida a inversão do ônus 

da prova, assim, requer seja a ação julgada improcedente, juntando 

documentos.” Sobre a contestação, manifestou-se a parte autora (ID 

6029844). Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual 

pedido de dilação probatória (ID 8801910), oportunidade onde pelo 

procurador da parte autora foi requerido o julgamento antecipado da lide. 

e, a parte ré deixou transcorreu o prazo in albis (evento 12641502). Após, 

aportou aos autos documentação do novo patrono da parte ré, 

requerendo devolução de eventual prazo em curso, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, “Constante 

dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. 

Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma, 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª Turma, 

Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). No caso em tela, a pretensão levada a efeito pela autora é a 

declaração de inexistência de débito e a reparação de danos morais, 

porque, segundo a inicial, a ré agiu de forma desidiosa e negligente, pois 

nunca houve relação jurídica entre as partes, houve a negativação pela ré 

nos órgãos de serviços de proteção ao crédito. Inexistem preliminares a 

se decidir. Também não há que se falar em devolução de prazo, eis que 

quando da juntada dos novos documentos de representação aos autos 

pela ré, inexistia qualquer prazo em curso, prevalecendo até aquela data 

responsabilidade do antigo patrono. No mérito, analisando as razões de 

fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à 

colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em 

que pese à versão defensiva trazida na contestação, entendo que houve 

provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato 

narrado na exordial, deve ser debitado à ré, que não obteve êxito em 

demostrar regular existência debito em aberto não quitado pela autora, 

daquele que tornaria licita a inclusão do seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito. A ré, por intermédio de seu bastante procurador, ao 

apresentar a sua peça defensiva não obteve êxito em comprovar qualquer 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cujo ônus era 

seu, eis que se trata de relação de consumo. Por outro lado, a autora 

cumpriu com o ônus que lhe incumbia, qual seja, negou a existência de 

relação jurídica entre as partes. Ainda importante destacar que a ré não 

apresentou qualquer indício de prova de que as cobranças eram lícitas, 

legais, exigíveis. Referida exigibilidade dos descontos poderia ser 

facilmente comprovada pela parte ré, com a apresentação de contratos, 

demonstrativos de saques realizados, ou qualquer outra prova que 

demonstrasse que em algum momento as partes realizaram negócio 

jurídico. Em caso análogo, a jurisprudência assim tem-se manifestado: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004198263, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Antônio Coitinho, Julgado em 08/11/2013)” (TJ-RS 

- Recurso Cível: 71004198263 RS, Relator: José Antônio Coitinho, Data de 

Julgamento: 08/11/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 
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Publicação: Diário da Justiça do dia 14/11/2013) Evidente ressaltar que em 

que pese a ré elencar toda a dinâmica dos fatos, não demonstrou 

qualquer indicio de prova apta a eximir-lhe responsabilidade, ou de 

configurar como lícito e válido o apontamento do nome da parte autora no 

rol de maus pagadores. Do exposto, declaro inexigível o apontamento sob 

o número 053244781000064AD (ID 1540591). No que tange o dano moral, 

entendo que esse também é ocorrente. Uma vez declarada a dívida 

inexigível, o apontamento por si só gera o dano. Nessa mesma linha é o 

pacífico entendimento jurisprudencial: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO 

DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004198263, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Antônio 

Coitinho, Julgado em 08/11/2013)” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004198263 

RS, Relator: José Antônio Coitinho, Data de Julgamento: 08/11/2013, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/11/2013) Resta somente a fixação do quantum indenizatório. Para a 

fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por não ter 

natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a fixação da 

indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na situação de 

abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no Código Civil 

acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. Também, se 

à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da prudência para 

atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à 

repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é que o 

valor da condenação, como princípio geral: “não deve ser nem tão grande 

que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se 

torne inexpressivo” (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). 

No que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos 

autos, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), indenização esta que 

atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial 

econômico da empresa demandada, é preciso também à repercussão do 

ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que 

lhe seja proporcionada. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis 

à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente ‘Ação Declaratória c/c 

Indenização por Dano Moral’, promovida por ANNA FLÁVIA LEITE 

OLIVEIRA, com qualificação nos autos, em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, para o fim de: a) declarar 

inexigível a divida levada a apontamento sob o número 

053244781000064AD; b) condenar a ré ao pagamento da importância de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devendo incidir juros 

(1% a.m. simples) e correção monetária (INPC/IBGE) a contar desta 

decisão. Ratifico a decisão de ID 1848749. Condeno também a ré ao 

pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sob o valor da condenação. Transitada em julgado 

fica autorizado o levantamento da quantia depositada judicialmente (ID 

1947506) em favor da autora. Não havendo pedido de cumprimento de 

sentença, e pagas as custas devidas, o que deve ser certificado, 

arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 

15/janeiro/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001616-11.2017 Ação: Arbitramento de Honorários Advocatícios Autor: 

J. Wanderley Garcia & Advogados Associados. Réu: Banco do Brasil S/A 

Vistos, etc. J. WANDERLEY GARCIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente ‘Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios’ em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com qualificação nos autos, 

aduzindo: “Que, o requerente há muito tempo prestava serviços para a 

parte requerida; que, houve de forma unilateral pela ré o rompimento do 

contrato de prestação de serviços; que, diante das causas onde o autor e 

sua equipe jurídica atuara até o rompimento do contrato existem valores 

laborais a serem recebidos; que, sempre atuaram com lisura, competência 

e honestidade nos processos autuados junto a Vara Única da Comarca de 

Juscimeira – MT, sob os números 126-60.1999.811.0048, 

311-54.2006.811.0048, 312-39.2006.811.0048 e 953-56.2008.811.0048; 

que, cabe ao juízo fixar honorários em 20% (vinte por cento) sob o valor 

perseguido nas referidas ações; requereu a procedência da ação, 

condenando a ré nos ônus de sucumbência. Junta documentos e dá à 

causa o valor de R$ 1.114.951,05 (um milhão cento e quatorze mil 

novecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos).” Devidamente 

citada, apresentou contestação, onde procura rebater as assertivas 

levadas a efeito pela autora, dizendo: “Que, preliminarmente impugna a 

justiça gratuita concedida ao autor; que a petição inicial é inepta, tendo em 

vista que o autor pretende o recebimento de valores diversos dos 

contratados; que, a ação é carente diante da inexistência de direito 

subjetivo; no mérito, que conforme reconhecido pela parte autora em sede 

de inicial, os honorários advocatícios foram acordados exclusivamente 

pelas verbas sucumbenciais; que, durante todo o tempo em que a parte 

autora prestou serviços para a ré, foi devidamente remunerada em acordo 

com as regras estabelecidas no contrato objeto do caso concreto; que, a 

ação deva julgada totalmente improcedente, condenando o autor nos ônus 

de sucumbência.” Sobre a contestação, manifestou-se a parte autora (ID 

9237237). Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual 

pedido de dilação probatória (ID 9582041), oportunidade onde ambas as 

partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, “Constante 

dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. 

Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma, 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª Turma, 

Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). No caso em tela, a pretensão levada a efeito pela autora é o 

arbitramento de honorários advocatícios em ações onde realizou 

prestação de serviços. As preliminares trazidas pela parte ré em sede de 

contestação são, em verdade, matéria de mérito e com o mérito serão 

decididas. Apresentou a parte ré impugnação quanto aos benefícios da 

assistência judiciária concedido à autora. Referida impugnação não deve 

prosperar. Isto porque, de acordo com a Lei nº 1.060, de 1950, cabe à 

parte contrária aquela assistida pelo Estado a prova da suficiência de 

recursos para o custeio do processo, se assim objetiva desconstituir o 

benefícios concedido. (STJ - 3ª Turma, Resp 21.257-5-RS, rel. Min. Cláudio 

Santos, julgado em 16.3.93 0 DJU 19.4.93). Assim, não tendo o impugnante 

provado suas alegações, rejeito o pedido de impugnação a justiça gratuita 

concedida. A ré ao apresentar sua defesa arguiu a preliminar de 

ilegitimidade ativa do autor, contudo, razão não assiste a mesma, posto 

que, da simples análise das provas coligidas aos autos, verifica-se que o 

autor e seu quadro societário (ID 5527533) aturaram como patrono da ré 

nas demandas objetos do suposto direito de recebimento de honorários 

contratuais. Do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade aventada. Da 

detida análise dos autos, das razões de fato e de direito deduzidas pelas 

partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação não merece acolhimento. A ré foi diligente em demonstrar 

fato impeditivo do suposto direito do autor, qual seja, existência de 

contrato onde o recebimento dos honorários restringe-se aos de natureza 

sucumbenciais, fato inclusive reconhecido pela parte autora em sua 

exordial (ID 5527509, pág.6, 3º parágrafo). Diante de referido fato, busca 

a parte autora com a presente demanda a nulidade de referida cláusula, 

com o arbitramento do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o 

montante perseguido nos autos informados. Pois bem, não vislumbro no 

caso concreto vício apto a ensejar a nulidade de referida cláusula. É 

perfeitamente válido que o advogado ou a sociedade de advogados seja 
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contratada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Não cabe 

nesse momento ao autor suscitar nulidade de cláusula alegando a 

impossibilidade de discussão das regras contratuais, em especial pela 

condição técnica que é própria de seu ofício. Ademais, ao que tudo indica 

deve ter verificado no contrato, ainda que sem o pagamento de honorários 

contratuais, a possibilidade de grande retorno financeiro, uma vez que o 

réu litiga em uma infinidade de demandas dado ao seu abastado e notório 

poderio econômico. Assim já tem entendido os Tribunais: “RELAÇÃO DE 

TRABALHO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS 

ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL MEDIANTE A QUAL SE FIXA 

A CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO 

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALIDADE. 1. Controverte-se nos 

autos acerca da validade de cláusula de contrato de prestação autônoma 

de serviços advocatícios firmado entre as partes, mediante o qual se 

pactuou que a contraprestação pelos serviços prestados se daria 

exclusivamente por meio do pagamento dos honorários sucumbenciais. 2. 

Diante da natureza do contrato celebrado, e do seu conteúdo expresso, 

no sentido de estabelecer a forma de contraprestação pelos serviços 

prestados, resulta manifesta a sua natureza vinculante às partes, nos 

termos do pactuado. Importante frisar que não paira controvérsia quanto à 

validade do contrato de prestação de serviços em si, nem se aponta vício 

de vontade na sua celebração. Limita-se a alegação do reclamante ao 

argumento de que a forma de retribuição pactuada revela-se “abusiva e 

contrária ao dever de boa fé inerente aos contratos de prestação de 

serviços”. Olvida-se o reclamante de que tal condição constou do contrato 

civil por ele firmado, de forma livre e espontânea. 3. A alegação de 

abusividade da cláusula vai de encontro aos expressos termos do 

contrato de prestação de serviços, caracterizando, inclusive, 

comportamento contraditório do reclamante, incompatível com o princípio 

da boa-fé objetiva, consubstanciado no princípio da vedação do venire 

contra factum proprium. 4. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento.” (Processo: AIRR - 66240-82.2007.5.23.0026, Numeração 

antiga: AIRR - 662/2007-026-23-40.6, Número no TRT de Origem: 

AI-66240/2007-0026-23.40, Órgão Judicante: 1ª Turma, Relator: Ministro 

Lelio Bentes Corrêa, 10/06/2015). Diante de todo o exposto, e em especial 

por não verificar violação aos artigos 22, 23 e 24, parágrafo 3º da Lei 

8.906/94, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da 

ação. Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente ‘Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios’ promovida por J. WANDERLEY 

GARCIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, com qualificação nos autos, em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com qualificação nos autos. 

Condeno o autor ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, devendo ser 

observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, não havendo pedido de cumprimento de sentença, 

e pagas as custas devidas, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 16/janeiro/2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000493-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TEIXEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI OAB - MT17202/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WB MECANICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000493-75.2017 Ação: Declaratória c/c Danos Morais Autor: Ana 

Carolina Teixeira Soares Ré: WB Mecânica Ltda Me. Vistos, etc. ANA 

CAROLINA TEIXEIRA SOARES, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e 

Morais’ em desfavor de WB MECÂNICA LTDA ME, pessoa jurídica de 

direito privado, aduzindo: “Que, a requerente havia ajuizado anteriormente 

ação em desfavor da ré junto ao Juizado Especial Cível dessa Comarca; 

que, referida ação teve por fim acordo entre as partes, onde uma das 

obrigações da ré era – após o pagamento da quantia de R$ 590,75 

(quinhentos e noventa reais e setenta e cinco centavos) – a retirada do 

nome da autora dos cadastros de inadimplentes; que, a ré não cumpriu 

com a sua obrigação, situação somente verificada pela parte autora 

quando necessitou realizar compra a prazo e se viu impossibilitada eis que 

ainda estava constando a negativação; que, pratica a ré ato ilícito, sendo 

necessária então a intervenção do Poder Judiciário a fim de solucionar o 

caso concreto; requereu liminarmente a retirada do nome da ré dos 

cadastros de inadimplentes e no mérito a procedência dos pedidos, com a 

declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação da ré ao 

pagamento de uma indenização por danos morais. Junta Documentos e dá 

à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” O pedido liminar restou 

deferido (ID 4722868). Devidamente citada, contestou o pedido, onde 

procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo: 

“Que o fato em verdade é mero dissabor; que, inexiste razão pelo dano 

pleiteado; requereu a improcedência dos pedidos, juntando documentos.” 

Sobre a contestação, manifestou-se a parte autora (ID 6147072). Foi 

determinada a intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação 

probatória (ID 10606919), oportunidade onde ambas as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao 

ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, 

passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Outrossim, “Constante dos autos elementos 

de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. Min. Sálvio 

Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma, “Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª Turma, Resp 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513). No caso em 

tela, a pretensão levada a efeito pela autora é a declaração de 

inexistência de débito e a reparação de danos morais, porque, segundo a 

inicial, a ré agiu de forma desidiosa e negligente, pois em que pese 

efetivamente terem realizado composição anteriormente, não cumpriu a ré 

sua obrigação em proceder a retirada do nome da parte autora junto ao 

cadastro de inadimplentes, trazendo assim danos a requerente. Inexistem 

preliminares a se decidir. Analisando as razões de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese à 

versão defensiva trazida na contestação, entendo que houve provas 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na 

exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomou a providência 

necessária que o caso, naquele momento exigia. De outro norte, a ré, via 

seu bastante procurador, ao apresentar a sua peça defensiva não 

conseguiu comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora, restringindo-se a aventar que o caso em verdade é mero 

dissabor. Em caso análogo, a jurisprudência assim tem-se manifestado: 

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - VALOR 

ARBITRADO EM DESINTONIA COM A RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – PROVIDO PARA ADEQUAÇÃO 

NECESSÁRIA – DANOS MORAIS – JULGAMENTO CITRA PETITA - 

CONSTATAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1013, PARAGRAFO III, 

CPC/2015 - CONTRATO QUITADO – ENTREGA DE QUITAÇÃO. Recurso 

conhecido e provido parcialmente. Estando o valor dos danos morais em 

ausência de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração 

posicionamento da Câmara em julgamentos pretéritos, existindo ilegalidade 

na inscrição, caracterizado está o dano moral, este deve ser majorado 

para patamar mais condizente com o acontecido. No caso, majora-se para 

R$ 8.000,00 (oito mil reais). Correção Monetária a partir do arbitramento no 

Tribunal (Súmula 362 do STJ) e juros de mora, tratando-se de relação 

contratual, a partir da citação válida. Nos termos do art. 1013, §, III, 

CPC/2015, o Tribunal revisor pode conhecer e decidir diretamente o 

pedido, deduzido de forma cumulada, a respeito do qual a sentença 

apelada foi omissa, se o processo comportar imediato julgamento da 

questão. Comprovada a quitação do débito, de rigor é impor a instituição 

financeira a entrega da liberação do gravame fiduciário.” (TJMT - Ap 

9848/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 13/03/2017) “APELAÇÃO 
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CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MANUTENÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO. ILICITUDE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. - A manutenção de dados em cadastros restritivos de 

crédito após o pagamento do débito configura ato ilícito, configurando a 

obrigação de reparação civil. - Na fixação do valor do dano moral 

prevalecerá o prudente arbítrio do Julgador, levando-se em conta as 

circunstâncias do caso, evitando que a condenação se traduza em 

captação de vantagem indevida, mas também que seja fixada em valor 

irrisório.” (TJMG - Apelação Cível: AC 10707150007375001 MG, Órgão 

Julgador: Câmaras Cíveis, 9ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 09/05/2017, 

Julgamento18 de Abril de 2017, Relator Pedro Bernardes) Por assim ser, 

nítido resta que a parte ré agiu, no mínimo, de forma negligente ao não 

promover a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, ainda que essa fosse a obrigação assumida em juízo. Assim, 

irrefragavelmente provado que houve a desídia da ré, fato este inclusive 

que a ré não nega em sua peça defensiva, resta, pois, fixar o quantum 

indenizável. Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério 

definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até 

mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao dano, 

mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há previsão 

legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano moral ou 

mesmo patrimonial. Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz 

tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às suas 

peculiaridades, assim como à repercussão econômica da indenização do 

dano moral, o certo é que o valor da condenação, como princípio geral: 

“não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (Humberto 

Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). Dessa forma, provado nos autos 

que houve a manutenção do nome da autora junto aos órgãos restritivos 

de crédito, fato esse de exclusiva culpa da ré, caracterizando o dano 

moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, 

área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar 

em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também à repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Em 

consequência do acima exposto, deve ser declarada a inexistência do 

débito (ID 4691530). Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente ‘Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais’, promovida por 

ANA CAROLINA TEIXEIRA SOARES, com qualificação nos autos, em 

desfavor de WB MECANICA LTDA – ME , com qualificação nos autos, para 

o fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.181,50 (um mil 

cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos) referente ao contrato n.º 

1686, bem como, condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo incidir juros (1% 

a.m. simples) e correção monetária (INPC/IBGE) a contar desta decisão. 

Condeno-a também ao pagamento de custas judiciais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação. Ratifico os termos da decisão de ID 4722868. Transitada em 

julgado, não havendo pedido de cumprimento de sentença, e pagas as 

custas devidas, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 16/janeiro/2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008396-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIN FERNANDO SIMIONI LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO OAB - MT22826/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1008396-64.2017.8.11.0003 AUTOR: ALAIN FERNANDO SIMIONI LOPES 

RÉU: FRIBON TRANSPORTES LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS CUMULADO COM DANOS 

MORAIS ajuizada por ALAIN FERNANDO SIMIONI LOPES em desfavor de 

FRIBON TRANSPORTES LTDA, ambos devidamente qualificados na 

exordial. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 20 de março de 2018, às 13h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007499-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VALDIR SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1007499-36.2017.8.11.0003 REQUERENTE: PEDRO VALDIR SANCHES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA ajuizada por PEDRO VALDIR SANCHES em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados na exordial. De 

início, DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único, do artigo 

321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a irregularidade 

supramencionada, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 

13.105/15, designo o dia 27 de março de 2018, às 16h, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007698-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WLADIMIR CARDOSO MENABO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1007698-58.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: NIPOFLEX SERVICOS 
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ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME EXECUTADO: 

WLADIMIR CARDOSO MENABO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E 

TERCEIRIZADOS EIRELI - ME em desfavor de WLADIMIR CARDOSO 

MENABO, ambos devidamente qualificados na exordial. De início, 

DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único, do artigo 

321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a irregularidade 

supramencionada, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 

13.105/15, designo o dia 03 de abril de 2018, às 8h, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007953-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (REQUERIDO)

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1007953-16.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO SAFRA S-A 

REQUERIDO: NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO, SARAH CRISTINA 

ARGOLO LOBO Vistos etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia da missiva como mandado. A seguir, restitua-se ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2017. 

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007986-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA GLORIA BANDEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE GRACIELA APARECIDA MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1007986-06.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: JOANITA GLORIA BANDEIRA 

SILVA EXECUTADO: ALINE GRACIELA APARECIDA MACHADO Vistos etc. 

De início, recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Nos moldes dos artigos 829 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, cite-se o Executado para os 

atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida, ou apresente embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 914 do CPC/15). Determino que, no mandado de citação 

conste também a ordem para penhora e a avaliação, a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (art. 

829, §1º, CPC/15). Consigno que, nos termos do artigo 830 do CPC, se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (§ 3°). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, 

de plano, os honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da 

causa, a serem pagos pelo executado. Em conformidade com o disposto 

no §1°, consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. 

Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo Código de Processo Civil, bem 

como a expedição da certidão de distribuição do feito para fins de registro 

nos cartórios de registro de bens, na forma do art. 828 do CPC/15, 

devendo a parte exequente comunicar a este Juízo as averbações 

efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua concretização. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1008001-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILMA BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1008001-72.2017.8.11.0003 REQUERENTE: R. C. EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO: EDILMA BRAGA Vistos etc. Analisando 

os autos, verifico que não foi comprovado pela requerente o recolhimento 

das custas e taxas judiciais. Assim, determino que a parte autora EMENDE 

a inicial, no sentido de trazer aos autos a guia de recolhimento das custas 

e taxas judiciais e o respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do parágrafo único, do artigo 321, do Novo Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2017. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1008000-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSI LEILA PETERSEN GUTSCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1008000-87.2017.8.11.0003 REQUERENTE: R. C. EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO: NELSI LEILA PETERSEN GUTSCH Vistos 

etc. Analisando os autos, verifico que não foi comprovado pela requerente 

o recolhimento das custas e taxas judiciais. Assim, determino que a parte 

autora EMENDE a inicial, no sentido de trazer aos autos a guia de 

recolhimento das custas e taxas judiciais e o respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do parágrafo único, do artigo 321, do Novo 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008189-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO BERNARDES DE MEDEIROS (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1008189-65.2017.8.11.0003 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

CRISTIANO BERNARDES DE MEDEIROS Vistos etc. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Expeça-se 

mandado para que o requerido, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

do débito em questão e dos honorários advocatícios, que fixo em 5% do 

valor atribuído à causa (art. 701 do CPC/15), ou apresente embargos à 

ação monitória (art. 702 do CPC/15). Faça constar no mandado que, se no 

referido prazo, não efetuar o pagamento ou oferecer embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2, do 

CPC/15). Consigno que o réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo legal (art. 701, § 1º, do CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009353-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ADOLFO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AMELIA BORGES LEAL DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009353-65.2017.8.11.0003 AUTOR: ADIR ADOLFO DE SOUZA RÉU: 

MARIA AMELIA BORGES LEAL DA SILVA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE USUCAPIÃO ajuizada por ADIR ADOLFO DE SOUZA em desfavor de 

MARIA AMELIA BORGES LEAL DA SILVA , devidamente qualificados nos 

autos, tendo por objeto o imóvel descrito na inicial, que o requerente alega 

possuir, de forma mansa, ininterrupta e sem oposição, há mais de 20 

(vinte) anos. De início, determino que a Secretaria proceda à inclusão dos 

confinantes EDSON MOACIR ORLATO, ÉRICO GUNDIM DE MORAES e 

JOSÉ ANTONIO DA SILVA, descritos no ID10686134 - Pág. 6, no polo 

passivo da demanda. Ressalte-se que tal providência incumbe ao patrono 

da parte demandante, que deverá diligenciar nesse sentido quando da 

propositura de eventuais novas ações, vez que o Sistema PJE se 

encontra em fase de aperfeiçoamento e não possibilita que a parte realize 

as aludidas alterações em seguida à distribuição do feito. No mais, recebo 

a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Citem-se, pessoalmente, os requeridos, 

bem como os confinantes, nos endereços indicados na inicial, e, por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos (artigos 246, § 3° e 259, I, NCPC), para, querendo, 

contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. 

Intimem-se para que manifestem eventual interesse na causa, os 

representantes das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, no 

prazo de lei. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 

2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009067-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FEITOSA DOS SANTOS ALENCAR (REQUERENTE)

JUNIO FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA CARVALHO PAES (REQUERIDO)

IGNACIO RODRIGUES DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009067-87.2017.8.11.0003 REQUERENTE: TATIANE FEITOSA DOS 

SANTOS ALENCAR, JUNIO FEITOSA DOS SANTOS REQUERIDO: NILZA 

CARVALHO PAES, IGNACIO RODRIGUES DE ABREU Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por TATIANE 

FEITOSA DOS SANTOS ALENCAR e JUNIO FEITOSA DOS SANTOS em 

desfavor de NILZA CARVALHO PAES e IGNACIO RODRIGUES DE ABREU, 

devidamente qualificados na exordial. De início, determino que a Secretaria 

proceda à inclusão dos demais requeridos, qualificados no ID 10616271 - 

Pág. 1, no polo passivo da demanda, em conformidade com o disposto no 

art. 73, §1º, inciso I, do CPC/15. Ressalte-se que tal providência incumbe 

ao patrono da parte demandante, que deverá diligenciar nesse sentido 

quando da propositura de eventuais novas ações, vez que o Sistema PJE 

se encontra em fase de aperfeiçoamento e não possibilita que a parte 

realize as aludidas alterações em seguida à distribuição do feito. Recebo a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 

13.105/15, designo o dia 03 de abril de 2018, às 9h30min, para audiência 

de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda 

Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009036-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA OAB - MT20945/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CORREIA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009036-67.2017.8.11.0003 REQUERENTE: RONAN ALVES DA COSTA 

REQUERIDO: SEBASTIAO CORREIA BARBOSA Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C 

LUCRO CESSANTE ajuizada por RONAN ALVES DA COSTA em desfavor 

de SEBASTIAO CORREIA BARBOSA , ambos devidamente qualificados na 

exordial. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 03 de abril de 2018, às 10h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008871-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J GUIMARAES LOCACOES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1008871-20.2017.8.11.0003 REQUERENTE: J GUIMARAES LOCACOES 

EIRELI - EPP REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO ajuizada por J GUIMARAES 

LOCACOES EIRELI - EPP em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. De início, DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo 

único, do artigo 321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a 

irregularidade supramencionada, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 03 de abril de 2018, às 10h30min, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008151-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1008151-53.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI - ME, BRUNA 

BRAGAGNOLO PEREIRA Vistos etc. Tendo em vista o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos 

do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Nos moldes dos artigos 829 e seguintes 

do Novo Código de Processo Civil, cite-se o Executado para os atos desta 

ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida, ou apresente embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 914 do CPC/15). Determino que, no mandado de citação conste 

também a ordem para penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (art. 829, §1º, 

CPC/15). Consigno que, nos termos do artigo 830 do CPC, se o oficial de 

justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o 

prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (§ 3°). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, 

de plano, os honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da 

causa, a serem pagos pelo executado. Em conformidade com o disposto 

no §1°, consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. 

Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo Código de Processo Civil, bem 

como a expedição da certidão de distribuição do feito para fins de registro 

nos cartórios de registro de bens, na forma do art. 828 do CPC/15, 

devendo a parte exequente comunicar a este Juízo as averbações 

efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua concretização. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006360-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA CONSTANTINO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1006360-49.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: AUTO ESCOLA CONSTANTINO LTDA - ME Vistos etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por ITAU SEGUROS S/A 

em desfavor de AUTO ESCOLA CONSTANTINO LTDA - ME, ambos 

qualificados nos autos. Noticia a exordial que o autor concedeu ao réu um 

financiamento, tendo por objeto o veículo descrito na inicial. Contudo, 

relata que o requerido se tornou inadimplente com as parcelas em seus 

respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o requerente pugna, 

liminarmente, pela busca e apreensão do veículo descrito acima, que se 

encontra em poder do polo passivo, clamando para ser depositado em 

suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da dívida no prazo de 

05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta, 

sob pena de revelia. Acostada à inicial, veio a documentação pertinente. É 

o breve relato. Fundamento e Decido. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo o Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual (ID 

9799136), bem como a notificação da mora (ID 9799128). Por outro lado, 

há receio de que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e 

pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 

Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Notificação 

Extrajudicial, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 

DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 19 de 

dezembro de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008626-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENICIO VIEIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD HAIR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO
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1008626-09.2017.8.11.0003 REQUERENTE: RENICIO VIEIRA OLIVEIRA 

REQUERIDO: GOLD HAIR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI 
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- EPP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por RENICIO VIEIRA 

OLIVEIRA em desfavor de GOLD HAIR INDUSTRIA E COMERCIO DE 

COSMETICOS EIRELI - EPP, ambos devidamente qualificados na exordial. 

Primeiramente, de acordo com o artigo 98 da Lei n. 13.105/2015 (Novo 

Código de Processo Civil), “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei”. Todavia, analisando-se os autos, 

percebe-se que não está comprovada a insuficiência de recursos da 

parte autora, ou seja, não foram satisfeitas as condições impostas pela 

legislação pertinente para a concessão da gratuidade postulada, bem 

como não houve o pagamento das custas judiciais. Vale ressaltar que o 

direito à assistência jurídica, na forma integral e gratuita, conforme 

preceitua o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição, é voltado aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, pois é fato que a Constituição não 

institucionalizou a indiscriminada isenção de pagamento dos serviços 

judiciários. In casu, verifico que a parte requerente não apresentou 

comprovante de rendimentos, declaração de Imposto de renda, ou 

qualquer outro documento capaz de conferir certeza quanto à alegada 

inviabilidade de pagamento das despesas em questão, revelando-se 

inócua nesse sentido a mera juntada de declaração de hipossuficiência. 

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIMPLES DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE 

DE JUSTIÇA INDEFERIDO - PRECEDENTES - RECURSO EM CONFRONTO 

COM A JURISPRUDÊNCIA – ARTIGOS 527, INCISO I E 557, CAPUT, AMBOS 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C/C ART. 66, IX DO RITJDFT- DECISÃO 

MANTIDA. 1 - O artigo 4º da Lei Federal 1.060/50 assegura a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da 

condição de hipossuficiência econômica. Por sua vez, a Constituição 

Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado 

prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. 2 - Inobstante divergência jurisprudencial 

acerca do tema em debate, adiro ao entendimento daqueles que defendem 

ser necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal 

interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o 

magistrado a indeferir o pedido de plano caso existam fundadas razões 

para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros 

elementos de prova. 3 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a 

decisão agravada, não trazendo as razões do agravo regimental fatos 

capazes de infirmar a justificativa pela qual se negou seguimento a agravo 

de instrumento por decisão monocrática prevista no art. 557 do CPC, o não 

provimento do recurso é medida que se impõe. 4 - Agravo regimental 

conhecido e não provido. (TJ-DF - AGR1: 201500203107831 Agravo de 

Instrumento, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/02/2016, 

5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/02/2016 . Pág.: 

260). Diante do acima exposto, nos termos do que dispõe o artigo 99, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil (art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos), concedo à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para comprovar a alegada insuficiência de recursos para 

pagamento das custas e despesas processuais. Em caso de silêncio no 

prazo ora concedido, será indeferida a pretendida gratuidade. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Rondonópolis/MT, 19 de 

dezembro de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007613-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEICE JOSE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1007613-72.2017.8.11.0003 AUTOR: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO S/A RÉU: CLEICE JOSE DA SILVA Vistos etc. Recebo 

a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Expeça-se mandado para que o requerido, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento do débito em questão e dos honorários advocatícios, 

que fixo em 5% do valor atribuído à causa (art. 701 do CPC/15), ou 

apresente embargos à ação monitória (art. 702 do CPC/15). Faça constar 

no mandado que, se no referido prazo, não efetuar o pagamento ou 

oferecer embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, § 2, do CPC/15). Consigno que o réu será isento do 

pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo legal 

(art. 701, § 1º, do CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009219-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIO BALBINOTTI FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TAUA BIODIESEL LTDA (EXECUTADO)

APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN (EXECUTADO)

VILSON COVOLAN (EXECUTADO)

ROMEU ANTONIO COVOLAN (EXECUTADO)

DARCI COVOLAN (EXECUTADO)

TAUA BIODIESEL LTDA (EXECUTADO)

SONIA REGINA SOARES COVOLAN (EXECUTADO)

TAUA BIODIESEL LTDA (EXECUTADO)

BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009219-38.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: ODILIO BALBINOTTI FILHO 

EXECUTADO: TAUA BIODIESEL LTDA, TAUA BIODIESEL LTDA, VILSON 

COVOLAN, SONIA REGINA SOARES COVOLAN, ROMEU ANTONIO 

COVOLAN, BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN, DARCI 

COVOLAN, APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN, TAUA 

BIODIESEL LTDA Vistos etc. De início, recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Nos moldes dos artigos 829 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, cite-se o Executado para os 

atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida, ou apresente embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 914 do CPC/15). Determino que, no mandado de citação 

conste também a ordem para penhora e a avaliação, a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (art. 

829, §1º, CPC/15). Consigno que, nos termos do artigo 830 do CPC, se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (§ 3°). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, 

de plano, os honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da 

causa, a serem pagos pelo executado. Em conformidade com o disposto 

no §1°, consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. 

Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo Código de Processo Civil, bem 

como a expedição da certidão de distribuição do feito para fins de registro 

nos cartórios de registro de bens, na forma do art. 828 do CPC/15, 

devendo a parte exequente comunicar a este Juízo as averbações 

efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua concretização. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 
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de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008346-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA SILVA DE MORAES FENGLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1008346-38.2017.8.11.0003 AUTOR: SILVANIA SILVA DE MORAES 

FENGLER RÉU: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, J. 

VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por 

SILVANIA SILVA DE MORAES FENGLER em desfavor de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE 

IMOVEIS LTDA, todos devidamente qualificados na exordial. Recebo a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 

13.105/15, designo o dia 03 de abril de 2018, às 15h, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1010371-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH SCHLATTER (REQUERIDO)

MARIA ANGELICA STROHER ZAPPAROLI VIEIRA (REQUERIDO)

DANIEL ZAPPAROLI DINIZ VIEIRA (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS SCHLATTER ZAPPAROLI (REQUERIDO)

DIEGO CUSTODIO (REQUERIDO)

BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI (REQUERIDO)

LUIZ RENATO ZAPPAROLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO
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1010371-24.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BAYER S.A. REQUERIDO: LUIZ 

RENATO ZAPPAROLI, ELIZABETH SCHLATTER, ANTONIO CARLOS 

SCHLATTER ZAPPAROLI, BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI, DIEGO 

CUSTODIO, DANIEL ZAPPAROLI DINIZ VIEIRA, MARIA ANGELICA 

STROHER ZAPPAROLI VIEIRA Vistos etc. Diante do teor da certidão de ID 

11244079, bem como dos petitórios apresentados pela parte credora no ID 

11244313, tenho por bem determinar que os funcionários e/ou 

representantes da empresa Coopercotton informem ao Sr. Oficial de 

Justiça a respeito da localização dos produtos dos executados, 

comprovando a saída dos produtos com as notas fiscais pertinentes, em 

03 (três) dias. Com a vinda das informações, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Rondonópolis/MT, 09 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008382-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA JULIANA HEBERLE - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEILA GRACIELE BARBOZA SAMPAIO (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1008382-80.2017.8.11.0003 AUTOR: CLEUSA JULIANA HEBERLE - ME 

RÉU: CHEILA GRACIELE BARBOZA SAMPAIO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E MÁ-FÉ 

DECORRENTE DA PRÁTICA DE ILÍCITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS ajuizada por CLEUSA JULIANA HEBERLE - ME em 

desfavor de CHEILA GRACIELE BARBOZA SAMPAIO, ambos devidamente 

qualificados na exordial. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Diante das justificativas apresentadas no 

ID 10395048 - Pág. 1, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte autora, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15, o que 

poderá ser revogado se houver comprovação da mudança da condição 

econômico-financeira da beneficiária. Conforme o disposto no artigo 334 

da Lei 13.105/15, designo o dia 22 de maio de 2018, às 08h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1010371-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH SCHLATTER (REQUERIDO)

MARIA ANGELICA STROHER ZAPPAROLI VIEIRA (REQUERIDO)

DANIEL ZAPPAROLI DINIZ VIEIRA (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS SCHLATTER ZAPPAROLI (REQUERIDO)

DIEGO CUSTODIO (REQUERIDO)

BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI (REQUERIDO)

LUIZ RENATO ZAPPAROLI (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000972-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VETORASSO & TOPJIAN LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBIRACI NASCIMENTO DA SILVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):
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ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000972-68.2017.8.11.0003 AUTOR: VETORASSO & TOPJIAN LTDA RÉU: 

IBIRACI NASCIMENTO DA SILVEIRA Vistos etc. Antes de analisar o 

petitório de ID 8159363, tenho por bem determinar que este Juízo 

diligencie, por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis 

(BACENJUD/INFOJUD), para tentativa de localização do endereço da parte 

demandada, providência esta que encontra amparo no artigo 256, § 3º, 

parte final do Código de Processo Civil/2015. Localizado endereço idêntico 

a um daqueles em que já se tentou a localização da parte ré por correio ou 

oficial de justiça neste processo, certifique-se e abra-se vista à parte 

autora para que requeira o que entender de direito em 05 (cinco) dias, sob 

pena de, em caso de inércia, ser o processo extinto, consoante artigo 

485, III, do Código de Processo Civil/2015. Localizado endereço novo da 

parte demandada, impulsione-se o feito, procedendo-se à citação ou 

intimação pendente nos autos, e aos demais atos ordinatórios que não 

dependam de decisão judicial, consoante legislação vigente e Provimento 

56/2007/CGJ/MT. Caso nos autos em exame não conste o CPF ou CNPJ da 

parte cujo endereço se busca, ou algum outro dado a ser inserido nos 

sistemas de localização de endereço, intime-se o demandante para que o 

informe em 05 (cinco) dias, sob pena de, em caso de inércia, ser o 

processo extinto, consoante artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil/2015. Às providências, e conclusos. Rondonópolis/MT, 15 de 

setembro de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1009768-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAJARI ENERGETICA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PATRIOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009768-48.2017.8.11.0003 REQUERENTE: LAJARI ENERGETICA S/A 

REQUERIDO: GUSTAVO PATRIOTA Vistos etc. Tendo em vista a ausência 

de tempo hábil para cumprimento da presente missiva, oficie-se ao juízo 

deprecante solicitando informações acerca de eventual redesignação da 

audiência mencionada no ID 10879183 (Pág. 1) e ulteriores deliberações. 

Com a vinda das informações solicitadas, em sendo informada nova data 

de audiência, cumpra-se conforme deprecado. A seguir, restitua-se, com 

as nossas homenagens. Rondonópolis/MT, 09 de janeiro de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1009902-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BINOVA AGRO INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRADEAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009902-75.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BINOVA AGRO INDUSTRIAL 

LTDA REQUERIDO: PRADEAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME Vistos etc. De início, 

DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o recolhimento das 

custas e taxas judiciais pertinentes à distribuição da missiva, no prazo 

legal. Superada a irregularidade supramencionada, CUMPRA-SE conforme 

deprecado. Após, devolva-se à Comarca de origem, consignando as 

homenagens e cautelas de estilo. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de 

janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1009957-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZAR - FERTILIZANTES E SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILOIR DELLA LIBERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009957-26.2017.8.11.0003 REQUERENTE: FERTILIZAR - FERTILIZANTES 

E SERVICOS LTDA REQUERIDO: ILOIR DELLA LIBERA Vistos etc. 

CUMPRA-SE conforme deprecado. Após, devolva-se à Comarca de 

origem, consignando as homenagens e cautelas de estilo. Expeça-se o 

necessário. Rondonópolis/MT, 09 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1010335-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO SCIOLI OAB - PR0068694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DOS SANTOS DE JESUS (REQUERIDO)

JOSE CARLOS BARBOSA (REQUERIDO)

J. CACIOLATO & CIA.LTDA - ME (REQUERIDO)

TOPOMAR - TRANSPORTES E TOPOGRAFIA LTDA - ME (REQUERIDO)

AIRTON PEREIRA SANTOS (REQUERIDO)

LEANDRO OSTAKI REIS (REQUERIDO)

TRANS ZARANTONELLI - TRANSPORTE DE CARGAS - EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010335-79.2017.8.11.0003 REQUERENTE: INOVA LOGISTICA 

TRANSPORTES LTDA - EPP REQUERIDO: TRANS ZARANTONELLI - 

TRANSPORTE DE CARGAS - EIRELI - ME, TOPOMAR - TRANSPORTES E 

TOPOGRAFIA LTDA - ME, J. CACIOLATO & CIA.LTDA - ME, JOSE CARLOS 

BARBOSA, GILSON DOS SANTOS DE JESUS, LEANDRO OSTAKI REIS, 

AIRTON PEREIRA SANTOS Vistos etc. Designo o dia 25 de abril de 2018, 

às 09h, para oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora e o 

depoimento pessoal dos representantes dos réus, consoante decisão de 

ID 11181497 - Pág. 54. Oficie-se ao juízo deprecante informando acerca 

da data designada para a realização da audiência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 09 de janeiro de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009520-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCOASE PONTI SELETTI ORSI (RÉU)

FERNANDO JOSE ORSI (RÉU)

NUTRIFORT RACOES E CONCENTRADOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009520-82.2017.8.11.0003 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

NUTRIFORT RACOES E CONCENTRADOS LTDA - ME, FERNANDO JOSE 

ORSI, FRANCOASE PONTI SELETTI ORSI Vistos etc. RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 

330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Expeça-se 
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mandado para que o requerido, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

do débito em questão e dos honorários advocatícios, que fixo em 5% do 

valor atribuído à causa (art. 701 do CPC/15), ou apresente embargos à 

ação monitória (art. 702 do CPC/15). Faça constar no mandado que, se no 

referido prazo, não efetuar o pagamento ou oferecer embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2, do 

CPC/15). Consigno que o réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo legal (art. 701, § 1º, do CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009402-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IURY LOPES PEREIRA (RÉU)

MAYER CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME (RÉU)

DIEGO GONCALVES POMPERMAYER (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009402-09.2017.8.11.0003 AUTOR: LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - 

ME RÉU: MAYER CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, DIEGO 

GONCALVES POMPERMAYER, IURY LOPES PEREIRA Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE 

PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ajuizada por 

LAVRATTI TRANSPORTES LTDA. - ME em desfavor de MAYER 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME., DIEGO GONÇALVES 

POMPERMAYER e IURY LOPES PEREIRA, parcialmente qualificados na 

exordial. Primeiramente, de acordo com o artigo 98 da Lei n. 13.105/2015 

(Novo Código de Processo Civil), “a pessoa natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei”. Todavia, analisando-se os autos, 

percebe-se que não está comprovada a insuficiência de recursos da 

parte autora, ou seja, não foram satisfeitas as condições impostas pela 

legislação pertinente para a concessão da gratuidade postulada, bem 

como não houve o pagamento das custas judiciais. Vale ressaltar que o 

direito à assistência jurídica, na forma integral e gratuita, conforme 

preceitua o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição, é voltado aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, pois é fato que a Constituição não 

institucionalizou a indiscriminada isenção de pagamento dos serviços 

judiciários. In casu, verifico que a requerente é pessoa jurídica de direito 

privado e não apresentou comprovante de rendimentos, declaração de 

Imposto de renda, ou qualquer outro documento capaz de conferir certeza 

quanto à alegada inviabilidade de pagamento das despesas em questão, 

revelando-se inócua nesse sentido a mera juntada de comprovante de 

inscrição e situação cadastral. É certo, ainda, que, nos termos do artigo 

99, § 3º, do Código de Processo Civil/2015, somente se presume 

verdadeira a alegação de insuficiência que for deduzida exclusivamente 

por pessoa natural. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

RECURSO DE REVISTA. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. DESERÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DO DEPÓSITO 

RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Tratando-se de pessoa jurídica, 

somente é viável a concessão do benefício da justiça gratuita quando haja 

prova da hipossuficiência, o que não ocorreu no caso concreto. Além 

disso, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não 

implica isenção da efetivação do depósito recursal, visto que não tem a 

natureza de taxa judicial, mas de garantia do juízo. Assim, o recurso 

encontra-se deserto, uma vez que o juízo não foi garantido, nos termos da 

Súmula nº 128, I, do TST. Prejudicado o exame dos demais temas. Recurso 

de revista de que não se conhece. (TST - RR: 13755020125040205, 

Relator: Kátia Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 15/04/2015, 6ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 17/04/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DESERÇÃO DO RECURSO DE 

REVISTA. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS E DO 

DEPÓSITO RECURSAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. O entendimento desta Corte é de ser inaplicável o benefício da 

gratuidade de justiça à pessoa jurídica, ainda que entidade filantrópica, 

salvo prova inequívoca de que não poderia responder pelo recolhimento 

das custas. No caso, conquanto a reclamada tenha mencionado a 

existência de bloqueios judiciais e de miserabilidade econômico-financeira, 

não existe nos autos nenhuma comprovação da realização da 

complementação do depósito recursal, a fim de atingir o montante total da 

condenação. Óbice da Súmula nº 333 do TST. Agravo de instrumento 

conhecido e não provido. (TST - AIRR: 1696420135040205, Relator: Dora 

Maria da Costa, Data de Julgamento: 24/06/2015, 8ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 30/06/2015). Diante do acima exposto, nos termos do 

que dispõe o artigo 99, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (art. 99. 

(...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos), concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para 

comprovar a alegada insuficiência de recursos para pagamento das 

custas e despesas processuais. Em caso de silêncio no prazo ora 

concedido, será indeferida a pretendida gratuidade. A parte autora 

deverá, no mesmo prazo, regularizar o polo passivo da demanda, 

indicando o endereço dos requeridos DIEGO GONÇALVES 

POMPERMAYER e IURY LOPES PEREIRA, ou as diligências adotadas no 

sentido de obter sua localização, requerendo, se for o caso, diligências 

pertinentes nesse sentido, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

conforme parágrafo único do art. 321 do CPC/15. Demais disso, a parte 

autora deverá esclarecer se pretende a inclusão da empresa MAYER E 

LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA., mencionada no ID 10702383 

- Pág. 2, no polo passivo da demanda, vez que foram incluídos no sistema 

PJE, tão somente, os requeridos MAYER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA EIRELI. – ME, DIEGO GONÇALVES POMPERMAYER e 

IURY LOPES PEREIRA. Em caso positivo, desde já determino que a 

Secretaria proceda à aludida inclusão, haja vista que o Sistema PJE se 

encontra em fase de aperfeiçoamento e não possibilita que a parte realize 

as aludidas alterações em seguida à distribuição do feito. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Rondonópolis, 10 de janeiro 

de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009428-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR DE AZEVEDO VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

LAUDINA MAXIMA DE ALMEIDA LOPES (REQUERIDO)

MARCIA LEITE ALEIXO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009428-07.2017.8.11.0003 REQUERENTE: IVAIR DE AZEVEDO VITAL 

REQUERIDO: AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, LAUDINA MAXIMA DE ALMEIDA LOPES, MARCIA LEITE ALEIXO 

Vistos etc. Tendo em vista a ausência de tempo hábil para cumprimento da 

presente missiva, oficie-se ao juízo deprecante solicitando informações 

acerca de eventual redesignação da audiência mencionada no ID 

10711402 (Pág. 1) e ulteriores deliberações. Com a vinda das informações 

solicitadas, em sendo informada nova data de audiência, cumpra-se 

conforme deprecado. A seguir, restitua-se, com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009728-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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DEUZIMAR SANCHE DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009728 -66 .2017 .8 .11 .000 3  E X E Q U E N T E :  J O S E  C A R L O S 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR EXECUTADO: DEUZIMAR SANCHE DE SOUSA 

Vistos etc. Compulsando o feito em exame, observo que se trata de 

pedido de Cumprimento de Sentença, tendo sido o feito endereçado ao 

Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca. Desse modo, equivocada a 

distribuição do processo junto a esta Vara Cível, o que sequer pretendeu 

o autor, pelo que se vê. Diante disso, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO DO 

PROCESSO PARA A 4ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, intimando-se o 

procurador do demandante acerca desta deliberação. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008863-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DA SILVA (AUTOR)

LUCIANE NEVES DA SILVA BROCUA (AUTOR)

MARIA FLORENCIA DE SOUZA (AUTOR)

EVANI DA SILVA DOURADO (AUTOR)

INES DA SILVA MACEDO (AUTOR)

FRANCISCA FLORENCIO DA SILVA (AUTOR)

ALTEMIR FLORENCIA DE LIMA (AUTOR)

JAIR DA SILVA (AUTOR)

JOSCINEY FLORENCIO DA SILVA (AUTOR)

LUCIO NEVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA CORREIA DE LIMA CASTRO (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1008863-43.2017.8.11.0003 AUTOR: MARIA FLORENCIA DE SOUZA, 

FRANCISCA FLORENCIO DA SILVA, JOSCINEY FLORENCIO DA SILVA, 

ALTEMIR FLORENCIA DE LIMA, IVANIR DA SILVA, INES DA SILVA 

MACEDO, EVANI DA SILVA DOURADO, JAIR DA SILVA, LUCIO NEVES DA 

SILVA, LUCIANE NEVES DA SILVA BROCUA RÉU: MARILZA CORREIA DE 

LIMA CASTRO Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, a fim de regularizar o polo passivo da 

demanda, indicando a qualificação completa de "João Lennon", 

inventariante do ESPÓLIO DE MARILZA CORREIA DE LIMA CASTRO, para 

fins de citação, sob pena de indeferimento da inicial, conforme parágrafo 

único do art. 321 do CPC/15. A seguir, conclusos. Rondonópolis/MT, 10 de 

janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009807-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA APARECIDA MEDEIROS DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MEDEIROS PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009807-45.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: DEBORA APARECIDA 

MEDEIROS DE MORAIS EXECUTADO: PAULO CESAR MEDEIROS PINTO 

Vistos etc. Diante do descumprimento da avença entabulada no CEJUSC, 

homologada por meio da sentença do ID 10908936 (Pág. 1), que transitou 

em julgado naquela oportunidade em razão da renúncia ao prazo recursal, 

verifico que o feito adentrou na fase de cumprimento de sentença. 

Promova-se às alterações necessárias no sistema PJe. Intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

débito estabelecido na sentença, sob pena de ser o valor acrescido de 

multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por 

cento, tudo consoante artigo 523 e seguintes do CPC/2015. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento, expeça-se desde logo mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Tudo 

cumprido, não havendo manifestação do devedor, intime-se o exequente a 

se manifestar em 05 (cinco) dias, e conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1010418-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALDAO OUTLET DO ELETRODOMESTICO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010418-95.2017.8.11.0003 REQUERENTE: MOREL DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA REQUERIDO: SALDAO OUTLET DO ELETRODOMESTICO 

LTDA - EPP Vistos etc. De início, DETERMINO que a parte autora comprove 

nos autos o recolhimento das custas e taxas judiciais pertinentes à 

distribuição da missiva, no prazo legal. Superada a irregularidade 

supramencionada, CUMPRA-SE conforme deprecado. Após, devolva-se à 

Comarca de origem consignando as homenagens e cautelas de estilo. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010068-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010068-10.2017.8.11.0003 AUTOR: BRENDA FELIZARTI CLEMENTE RÉU: 

LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS ajuizada por BRENDA FELIZARTI 

CLEMENTE, representada por MARIA HELENA FELIZARTI, em desfavor de 

LATAM AIRLINES GROUP S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. Primeiramente, de acordo com o artigo 98 da Lei n. 13.105/2015 

(Novo Código de Processo Civil), “a pessoa natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei”. Todavia, analisando-se os autos, 

percebe-se que não está comprovada a insuficiência de recursos da 

parte autora, ou seja, não foram satisfeitas as condições impostas pela 

legislação pertinente para a concessão da gratuidade postulada, bem 

como não houve o pagamento das custas judiciais. Vale ressaltar que o 

direito à assistência jurídica, na forma integral e gratuita, conforme 

preceitua o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição, é voltado aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, pois é fato que a Constituição não 

institucionalizou a indiscriminada isenção de pagamento dos serviços 

judiciários. In casu, verifico que a parte requerente não apresentou 

comprovante de rendimentos, declaração de Imposto de renda, ou 

qualquer outro documento capaz de conferir certeza quanto à alegada 

inviabilidade de pagamento das despesas em questão, revelando-se 

inócua nesse sentido a mera juntada de declaração de hipossuficiência. 

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIMPLES DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE 
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RECURSOS PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE 

DE JUSTIÇA INDEFERIDO - PRECEDENTES - RECURSO EM CONFRONTO 

COM A JURISPRUDÊNCIA – ARTIGOS 527, INCISO I E 557, CAPUT, AMBOS 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C/C ART. 66, IX DO RITJDFT- DECISÃO 

MANTIDA. 1 - O artigo 4º da Lei Federal 1.060/50 assegura a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da 

condição de hipossuficiência econômica. Por sua vez, a Constituição 

Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado 

prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. 2 - Inobstante divergência jurisprudencial 

acerca do tema em debate, adiro ao entendimento daqueles que defendem 

ser necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal 

interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o 

magistrado a indeferir o pedido de plano caso existam fundadas razões 

para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros 

elementos de prova. 3 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a 

decisão agravada, não trazendo as razões do agravo regimental fatos 

capazes de infirmar a justificativa pela qual se negou seguimento a agravo 

de instrumento por decisão monocrática prevista no art. 557 do CPC, o não 

provimento do recurso é medida que se impõe. 4 - Agravo regimental 

conhecido e não provido. (TJ-DF - AGR1: 201500203107831 Agravo de 

Instrumento, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/02/2016, 

5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/02/2016 . Pág.: 

260) Diante do acima exposto, nos termos do que dispõe o artigo 99, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil (art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos), concedo à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para comprovar a alegada insuficiência de recursos para 

pagamento das custas e despesas processuais. Em caso de silêncio no 

prazo ora concedido, será indeferida a pretendida gratuidade. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Rondonópolis/MT, 12 de 

janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000077-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEISSMULLER & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000077-73.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: WEISSMULLER & CIA LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de 

pedido para que a liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT seja cumprida nesta comarca, 

nos termos do art. 3º, §12 do Decreto Lei 911/69, o qual dispõe que: “Art. 

3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a 

mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. . (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014) (...) § 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo 

da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)” De 

início, DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único, do artigo 

321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a irregularidade 

supramencionada, estando presentes os requisitos autorizadores desta 

medida, CUMPRA-SE a decisão proferida no ID 11301842, no endereço 

indicado na petição de ID 11301819 - Pág. 2, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010052-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSANO MARCONDES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010052-56.2017.8.11.0003 AUTOR: ROSSANO MARCONDES BARBOSA 

RÉU: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por ROSSANO MARCONDES 

BARBOSA em desfavor de FIAT AUTOMÓVEIS LTDA, DOMANI 

DISTRIBUIDORA ME VEÍCULOS LTDA e CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, ambos devidamente qualificados na exordial. Primeiramente, 

de acordo com o artigo 98 da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de 

Processo Civil), “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei”. Todavia, analisando-se os autos, percebe-se que 

não está comprovada a insuficiência de recursos da parte autora, ou seja, 

não foram satisfeitas as condições impostas pela legislação pertinente 

para a concessão da gratuidade postulada, bem como não houve o 

pagamento das custas judiciais. Vale ressaltar que o direito à assistência 

jurídica, na forma integral e gratuita, conforme preceitua o artigo 5º, inciso 

LXXIV, da Constituição, é voltado aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, pois é fato que a Constituição não institucionalizou a 

indiscriminada isenção de pagamento dos serviços judiciários. In casu, 

verifico que a parte requerente não apresentou comprovante de 

rendimentos, declaração de Imposto de renda, ou qualquer outro 

documento capaz de conferir certeza quanto à alegada inviabilidade de 

pagamento das despesas em questão, revelando-se inócua nesse sentido 

a mera juntada de declaração de hipossuficiência. Nesse sentido, é o 

entendimento jurisprudencial: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO 

REGIMENTAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SIMPLES DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PEDIDO 

DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

INDEFERIDO - PRECEDENTES - RECURSO EM CONFRONTO COM A 

JURISPRUDÊNCIA – ARTIGOS 527, INCISO I E 557, CAPUT, AMBOS DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C/C ART. 66, IX DO RITJDFT- DECISÃO 

MANTIDA. 1 - O artigo 4º da Lei Federal 1.060/50 assegura a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da 

condição de hipossuficiência econômica. Por sua vez, a Constituição 

Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado 

prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. 2 - Inobstante divergência jurisprudencial 

acerca do tema em debate, adiro ao entendimento daqueles que defendem 

ser necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal 

interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o 

magistrado a indeferir o pedido de plano caso existam fundadas razões 

para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros 

elementos de prova. 3 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a 

decisão agravada, não trazendo as razões do agravo regimental fatos 

capazes de infirmar a justificativa pela qual se negou seguimento a agravo 

de instrumento por decisão monocrática prevista no art. 557 do CPC, o não 

provimento do recurso é medida que se impõe. 4 - Agravo regimental 

conhecido e não provido. (TJ-DF - AGR1: 201500203107831 Agravo de 

Instrumento, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/02/2016, 

5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/02/2016 . Pág.: 

260) Diante do acima exposto, nos termos do que dispõe o artigo 99, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil (art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 
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dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos), concedo à parte autora o prazo de 05 

(cinco) dias para comprovar a alegada insuficiência de recursos para 

pagamento das custas e despesas processuais. Em caso de silêncio no 

prazo ora concedido, será indeferida a pretendida gratuidade. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Rondonópolis/MT, 12 de 

janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009941-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA BATISTA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO 1 OFICIO (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009941-72.2017.8.11.0003 AUTOR: VALDINEIA BATISTA DE ANDRADE 

RÉU: CARTORIO DO 1 OFICIO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por VALDINÉIA BATISTA DE 

ANDRADE em desfavor do CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO – SERVIÇOS 

NOTARIAIS E DE REGISTO DA CIDADE DE PRAINHA/PA. Verifico, no 

entanto, que o Cartório Extrajudicial não detém personalidade jurídica 

própria nem capacidade processual para figurar em qualquer dos polos de 

uma ação judicial, razão pela qual se torna manifestamente ilegítimo para 

figurar no polo passivo da presente lide, de modo que a ação deve ser 

proposta diretamente contra os notários no caso de erro na prestação de 

serviço. Prescreve o artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil de 

2015: “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) II - a parte for 

manifestamente ilegítima;” Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado: 

“Protesto indevido. A jurisprudência do TJERJ inclina-se por reconhecer a 

ilegitimidade passiva dos Cartórios Extrajudiciais para figurarem no pólo 

passivo de ações judiciais, por não possuírem eles personalidade jurídica 

própria, devendo a ação ser proposta diretamente contra os notários no 

caso em erro na prestação de serviço. Confira-se: 2007.002.01164 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DES. RAUL CELSO LINS E SILVA - 

Julgamento: 14/03/2007 DECIMA SETIMA CÂMARA CIVEL. CARTORIO DE 

REGISTRO CIVIL. PERSONALIDADE JURIDICA. AUSENCIA. AÇÃO DE 

INDENIZACAO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO NOTARIO. EMENDA DA 

INICIAL. Ação de indenizatória. Deferimento de inversão do ônus da prova. 

Agravo de instrumento. Preliminar de ilegitimidade passiva. Acolhimento. 

Cartório de registro civil não possui personalidade jurídica para figurar no 

polo passivo da presente demanda. Ainda o artigo 22, da Lei n. 8.935/1994 

estabelece que a responsabilidade pelos atos praticados é do 

delegatário/notario. Responsabilidade pessoal. Conhecimento do recurso. 

Necessidade de emenda da inicial para incluir no polo passivo o 

delegatário/notári que realizou os atos relatados pela parte 

autora/agravada. Prejudicado o exame do mérito do agravo de 

instrumento. 2007.002.21756 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DES. ISMENIO 

PEREIRA DE CASTRO - Julgamento: 15/08/2007 - DECIMA QUARTA 

CÂMARA CIVEL. INDENIZATÓRIA. REGISTRO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE 

ERRO DO REGISTRO. PRETENSÃO ACESSÓRIA DE REPARAÇÃO DE 

ALEGADOS DANOS. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO OFICIAL 

REGISTRADOR QUE LAVROU O ATO. ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.935/94. 1. A 

retificação de assento de nascimento para corrigir suposto erro constitui 

obrigação do Oficial Registrador em exercício no cartório onde aquele foi 

lavrado, sendo este parte legítima para responder a demanda; 2. A 

responsabilidade civil por danos causados diante da falha do registro 

deve ser suportada pelo Titular que à época de sua prática respondia pelo 

cartório, uma vez que a responsabilidade é pessoal e o cartório não 

dispõe de personalidade jurídica própria a teor do artigo 22 da Lei 

8.935/94; 3. Ilegitimidade passiva do atual titular tão-somente para 

responder pelos danos, devendo a ação contra ele prosseguir no que se 

refere à reparação do vício apontado; 4. Regularização da situação 

profissional do patrono da autora junto a seu órgão de classe que deve 

ser providenciada, sob pena de destituição; 5. Provimento parcial do 

agravo, em sede monocrática, nos termos do artigo 557,§ 1º-A do CPC; 

Isto posto, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO de 

modo a reformar a sentença, julgando extinto o feito sem resolução do 

mérito, face à ilegitimidade passiva da parte ré. Sem ônus sucumbenciais.” 

(TJ-RJ - RI: 03047695320128190001 RJ 0304769-53.2012.8.19.0001, 

Relator: ADRIANA SUCENA MONTEIRO JARA MOURA, Data de 

Julgamento: 15/08/2007, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 

15/10/2013 15:41). Diante do exposto, tenho por bem determinar a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de regularizar o polo passivo da demanda, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme parágrafo único, do art. 321, do CPC/15. 

A seguir, conclusos. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000178-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I G RESMINI CHURRASCARIA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado .

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000060-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA RAIOS DE SOL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCIO SOUZA FONTES DE ALMEIDA (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008073-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISNEY OLIVER SIVIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO)

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B (ADVOGADO)

Mie Ninomiya OAB - MT0013559A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SÉRGIO BELINATTI PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1008073-59.2017.8.11.0003 AUTOR: DISNEY OLIVER SIVIERI RÉU: PAULO 

SÉRGIO BELINATTI PEREIRA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL ajuizada por DISNEY OLIVER 

SIVIERI em desfavor de PAULO SÉRGIO BELINATTI PEREIRA, ambos 

devidamente qualificados na exordial. De início, recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Consigne-se 

que, embora não haja correspondência para a declaração de insolvência 
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civil no Novo Código de Processo Civil, deve ser aplicado, ao caso em tela, 

o disposto no Código de Processo Civil de 1973. Nesse sentido, prescreve 

o artigo 1.052 do CPC/15: “Art. 1.052. Até a edição de lei específica, as 

execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser 

propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973.” Assim, nos moldes dos artigos 755 e seguintes 

do Código de Processo Civil de 1973, cite-se o devedor para os atos desta 

ação, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, oponha embargos; se os 

não oferecer, este juízo proferirá sentença no prazo legal (art. 755, última 

parte, CPC/73). Consigno que, nos termos do artigo 757 do CPC/73, o 

devedor ilidirá o pedido de insolvência se, no prazo para opor embargos, 

depositar a importância do crédito, para lhe discutir a legitimidade ou o 

valor. Decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001245-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERON FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001245-81.2016.8.11.0003 AUTOR: ERON FERNANDES DA SILVA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. De início, intime-se a parte autora para apresentar réplica à 

contestação de ID 1872947, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 351 do Novo Código de Processo Civil. Sem prejuízo desta 

providência, este Juízo realizará, no mês de ABRIL vindouro, MUTIRÃO 

para tentativas de conciliação e julgamentos (caso seja inviável a 

conciliação e o feito esteja apto à prolação sentença) das ações de 

cobrança de seguro DPVAT. Diante disso, e considerando que aludidas 

tentativas de conciliação são otimizadas depois da realização de perícia 

médica, a qual deverá ser remunerada pela demandada, NOMEIO, na 

qualidade de perito nestes autos, o Dr. ALEXANDER PAUL WINNIKOW, 

CRM-MT 4999, portador do RG: 4459373-2, CPF sob o nº. 024.605.869-22, 

com endereço à Rua: José Salmen Hanzem, nº. 557, Bairro: Vila Birigui, 

CEP: 78.705-057, nesta urbe, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo independentemente de termo de compromisso (art. 466, NCPC). 

Arbitro honorários do perito judicial no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), a cargo da requerida, conforme acima estabelecido. 

Designo a audiência em questão para o dia 10 de ABRIL de 2018, às 

15h20min, devendo as partes comparecerem com 30 minutos de 

antecedência. Revogo eventual nomeação anterior de perito nestes autos, 

determinando a restituição de valores que tenham sido previamente 

depositados sem a realização do trabalho pelo profissional previamente 

designado. Intimem-se as partes por meio de seus procuradores, devendo 

o demandante comparecer PESSOALMENTE e trazer ao ato, além de seus 

documentos pessoais, documentos médicos (exames, prontuários, laudos 

etc.) que possua e sejam referentes à lesão a que concerne este 

processo, tudo de modo a melhor subsidiar a avaliação pericial, que será 

realizada neste Fórum, em sala preparada para este fim. Poderá a parte 

autora ainda comparecer acompanhada de assistente técnico, caso 

queira. Consigne-se que a ausência da parte autora no ato ora designado 

será reputada como desinteresse no prosseguimento do feito. INTIME-SE 

PESSOALMENTE A PARTE AUTORA. Às providências. Rondonópolis/MT, 

12 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000541-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA PEREIRA FUDIZACHI (EXECUTADO)

SIMEAO SANTANA ALVES FILHO (EXECUTADO)

ANGELA PEREIRA FUDIZACHI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000541-68.2016.8.11.0003 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUL MT EXECUTADO: ANGELA PEREIRA FUDIZACHI - ME, ANGELA 

PEREIRA FUDIZACHI, SIMEAO SANTANA ALVES FILHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que o autor peticionou no ID 10206821, 

noticiando a celebração de acordo acerca do débito objeto da demanda, 

pugnando por sua homologação e extinção do feito pelo pagamento. Era o 

que tinha a relatar. Fundamento e Decido. O pleito merece acolhimento, 

haja vista que as partes celebraram acordo e houve a quitação do débito, 

consoante noticiado pelo autor. Por todo o exposto, noticiada a ocorrência 

de transação entre as partes, com o pagamento do débito, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE DEMANDA, com resolução de mérito, o que faço 

com base nos artigos 487, III, “b” c/c 924, II, ambos do CPC/15. DEFIRO os 

pedidos de imediato levantamento das averbações premonitórias 

indicadas, incumbindo ao interessado (credor ou devedor), se for o caso, 

o pagamento das taxas cartorárias devidas. Expeça-se o necessário. 

Honorários na forma pactuada. Eventuais custas finais pela devedora. 

Transitada em julgado, arquivem-se definitivamente estes autos. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000267-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA ANTONIA CARNAIBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000267-70.2017.8.11.0003 AUTOR: MARILDA ANTONIA CARNAIBA RÉU: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Manifestem-se as partes sobre o 

interesse na produção de prova neste feito, em 15 (quinze) dias. Em caso 

positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e sua 

finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano da demanda 

manejada. A seguir, conclusos. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 2017. 

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000541-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA PEREIRA FUDIZACHI (EXECUTADO)

SIMEAO SANTANA ALVES FILHO (EXECUTADO)

ANGELA PEREIRA FUDIZACHI - ME (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, proceda a juntada 

das matrículas atualizadas dos imóveis, com a finalidade de cumprir o 

determinado na sentença. Uma vez que na petição de ID 1986319, não 

consta o anexo conforme descrito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004374-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA MELO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA OAB - MT21896/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE FERREIRA DIAS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se dando 

regular prosseguimento ao feito, impugnando a Contestação, caso queira, 

tendo em vista que a parte requerida está sendo patrocinada pela 

Defensoria Pública, portanto, a Contestação está tempestiva.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009672-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIO DE LIMA RAMALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora para que, no 

prazo legal, providencie a devida inclusão dos documentos contidos no 

DVD que foi entregue pelo Cartório Distribuidor a esta Secretaria, uma vez 

que incumbe à parte autora instruir a petição com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, conforme o disposto no art. 320 do 

CPC/15. Informo, ainda, que a medida liminar se encontra pendente de 

análise, aguardando a providência mencionada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009912-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERONIDES APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora para que, no 

prazo legal, providencie a devida inclusão dos documentos contidos no 

DVD que foi entregue pelo Cartório Distribuidor a esta Secretaria, uma vez 

que incumbe à parte autora instruir a petição com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, conforme o disposto no art. 320 do 

CPC/15. Informo, ainda, que a medida liminar se encontra pendente de 

análise, aguardando a providência mencionada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009671-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELE CABREIRAS DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora para que, no 

prazo legal, providencie a devida inclusão dos documentos contidos no 

DVD que foi entregue pelo Cartório Distribuidor a esta Secretaria, uma vez 

que incumbe à parte autora instruir a petição com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, conforme o disposto no art. 320 do 

CPC/15. Informo, ainda, que a medida liminar se encontra pendente de 

análise, aguardando a providência mencionada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009485-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DELMONDES MAIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora para que, no 

prazo legal, providencie a devida inclusão dos documentos contidos no 

DVD que foi entregue pelo Cartório Distribuidor a esta Secretaria, uma vez 

que incumbe à parte autora instruir a petição com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, conforme o disposto no art. 320 do 

CPC/15. Informo, ainda, que a medida liminar se encontra pendente de 

análise, aguardando a providência mencionada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009411-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERLON NEVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora para que, no 

prazo legal, providencie a devida inclusão dos documentos contidos no 

DVD que foi entregue pelo Cartório Distribuidor a esta Secretaria, uma vez 

que incumbe à parte autora instruir a petição com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, conforme o disposto no art. 320 do 

CPC/15. Informo, ainda, que a medida liminar se encontra pendente de 

análise, aguardando a providência mencionada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009914-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOIZETE MARIA DAL CORTIVO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora para que, no 

prazo legal, providencie a devida inclusão dos documentos contidos no 

DVD que foi entregue pelo Cartório Distribuidor a esta Secretaria, uma vez 

que incumbe à parte autora instruir a petição com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, conforme o disposto no art. 320 do 

CPC/15. Informo, ainda, que a medida liminar se encontra pendente de 

análise, aguardando a providência mencionada.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003936-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE MENEZES POVOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO)

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO)

TABAJARA FRANCISCO POVOA NETO OAB - GO29228 (ADVOGADO)

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA ADRIANA LTDA - ME (RÉU)

NELSON PLACIDO BARBOSA (RÉU)

Outros Interessados:

VANDA DE OLIVEIRA MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se dando 

regular prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, 

face as correspondências devolvidas, cujos expedientes já encontram-se 

juntados nos presentes autos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 446832 Nr: 2014-82.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO NOVAIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT/7.670

 INTIMAÇÃO A DRª LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO, representando o 

polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 522,35 e, 

com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717280 Nr: 12702-69.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA OLIVEIRA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:17210-A

 INTIMAÇÃO Á DRª MILENA PIRÁGINE – OAB/MT 172.210-A, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (CINCO) dias efetuar o 

pagamento das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor 

de R$ 647,28 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, 

esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento Nº12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92663 Nr: 4067-56.1999.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL MONTE LIBANO PALACE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCE DA SILVA MANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, MARCOS ANTONIO FONSECA SILVA - OAB:5.165, 

SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 INTIMAÇÃO AO DRº ILDO ROQUE GUARESCHI, representando o polo 

passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 109,10 e, 

com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 43,20, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720291 Nr: 1331-74.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAN DOS SANTOS MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 INTIMAÇÃO das Doutas Doutoras MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB Nº 

15017/MT e FABIANIE MARTINS MATTOS OAB/MT8920B, representando o 

polo ativo, para no prazo de 05 (CINCO) dias efetuar o pagamento das 

custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 461/76 e, 

com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

Nº12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730681 Nr: 11244-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA FRANCISCA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT, JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO - OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 INTIMAÇÃO A DRº. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor 

de R$ 463,61 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 139,35, 

esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749365 Nr: 7433-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSARIA DUARTE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO ARLINDO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE SANTOS 

MACHADO - OAB:13.023 OAB/MT

 INTIMAÇÃO A DRª MICHELLE SANTOS MACHADO – OAB Nº13.023/MT, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (CINCO) dias efetuar o 

pagamento das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor 
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de R$ 461,76 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, 

esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento Nº12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281573 Nr: 4999-73.2001.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA 

BOTUVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR HEITOR DUARTE, MARILEUSA MELO DA 

SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 INTIMAÇÃO AO DRº IGOR GIRALDI FARIA – OAB Nº7245, representando 

o polo passivo, para no prazo de 05 (CINCO) dias efetuar o pagamento 

das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 

1464,46 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 125,00 esclarecendo 

que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga, Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

Nº12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 383314 Nr: 11456-48.2006.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FLAVIO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO CESAR TOLOTTI, JOSE LUIZ 

SOMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida a retirar 

Carta Precatória, expedida à Comarca de Cuiabá-MT, bem como, para que 

proceda com a devida distribuição naquela Comarca, comprovando nos 

autos a referida distribuição. Certifico ainda que, com a implantação do 

sistema PJE, a distribuição das ações passou a ser feito pelos 

patrocinadores das partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391169 Nr: 17817-47.2007.811.0003

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PINHEIRO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO - OAB:2731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORESTES MIRAGLIA 

CARVALHO - OAB:4792/MT

 CERTIFICO que a INTIMAÇÃO do DR. ORESTES NIRAGLIA CARVALHO - 

OAB Nº 4792/MT- Procurador do Impugnado, foi equivocada, 

tornando-assim sem efeito. Conforme se vê às fl.19 a parte 

Requerente(impugnante) que foi CONDENADO ao pagamento das CUSTAS 

JUDICIAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408802 Nr: 4498-75.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT 4062, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6.180/MT

 INTIMAÇÃO AO DRº MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor 

de R$ 462,54 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, 

esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703997 Nr: 11974-62.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA FERNANDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLANT INNOVATIONS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS 

- OAB:11415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO BARBOSA DOS 

SANTOS - OAB:202062/SP

 INTIMAÇÃO AO DRº CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS, representando o 

polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 461,76 e, 

com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718738 Nr: 14207-95.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON JOÃO ANSELMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA DA SILVA GONÇALVES 

- OAB:15529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795/MT

 INTIMAÇÃO AO DRº DANIEL FRANÇA SILVA – OAB Nº17826/A, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (CINCO) dias efetuar o 

pagamento das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor 

de R$ 461,76 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, 

esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do 
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Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento Nº12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765855 Nr: 283-12.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIAVY DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - 

OAB:15.010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 INTIMAÇÃO AO DRº PAULO SÉRGIO CIRILO, representando o polo 

passivo UNIMED RONDONÓPOLIS - MT, para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o pagamento proporcional à base de 50% (cinquenta por cento) 

cada, conforme acordado entre as partes, das custas e taxas, sendo 

débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 506,23 e, com o Cartório 

Distribuidor no valor de R$ 54,90, esclarecendo que para pagamento do 

FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de recolhimento no site do 

TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto 

ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome 

Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT , e à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816731 Nr: 1811-47.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLE BASTA DELAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO 

- OAB:11328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO AO DRº EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor 

de R$ 462,54 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, 

esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65809 Nr: 877-22.1998.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROSA ANNA ALIPERTI 

MAMMANA, ESPÓLIO DE IGNÁCIO MAMMANA NETTO, MARCELO ALIPERTI 

MAMMANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARTINS 

GONÇALVES - OAB:/MT 17449-A

 INTIMAÇÃO AO DRº FERNANDO MARTINS GONÇALVES, representando o 

polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 177,20 e, 

com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 21,60, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65809 Nr: 877-22.1998.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROSA ANNA ALIPERTI 

MAMMANA, ESPÓLIO DE IGNÁCIO MAMMANA NETTO, MARCELO ALIPERTI 

MAMMANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARTINS 

GONÇALVES - OAB:/MT 17449-A

 INTIMAÇÃO AO DRº FERNANDO MARTINS GONÇALVES, representando o 

polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 177,20 e, 

com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 21,60, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413461 Nr: 9180-73.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 INTIMAÇÃO ao Drº RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB Nº 28867/SP e 

122008-A MT, representando o polo passivo, para no prazo de 05 (CINCO) 

dias efetuar o pagamento das custas e taxas, sendo débito com o 

FUNAJURIS, no valor de R$ 563,64 e, com o Cartório Distribuidor no valor 

de R$ 54,90, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se 

gerar a competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do 

Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento Nº12/2017.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418775 Nr: 1207-33.2009.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A LUGLI REPRESENTACAO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA CANDIDO DA 

COSTA LUGLI - OAB:MT/10503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:16433-B

 INTIMAÇÃO AO DRª CLÁUDIA MARIA CANDIDO DA COSTA LUGLI, 

representando o polo ativo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor 

de R$ 462,54 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, 

esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446832 Nr: 2014-82.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO NOVAIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT/7.670

 INTIMAÇÃO A DRª LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO, representando o 

polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 522,35 e, 

com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700911 Nr: 8883-61.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LESTE TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SHIGERU MATSUOKA, TAEKO 

MATSUOKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/9896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273-B/MT

 INTIMAÇÃO AO DRº AILTON BUENO DA SILVA, representando o polo 

ativo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas e 

taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 462,54 e, com o 

Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 711537 Nr: 6553-57.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:13075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS GALVÃO DE 

BARROS - OAB:21650/SP, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - 

OAB:49.540 BA

 Vistos etc.

Observa-se que, devidamente citado/intimado a efetuar o pagamento no 

prazo de lei, o devedor se manteve inerte.

Diante disso, pretende o credor a penhora on line de valores suficientes 

para garantir a execução.

 Veja que a redação conferida ao art. 835, I, da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil) é no seguinte sentido:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

 Assim, diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de 

eventual numerário porventura existente em contas bancárias da parte 

devedora, conforme requerido.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, depositada nas contas 

bancárias em nome do executado, no valor indicado pelo exequente, por 

meio do sistema BACEN-JUD.

Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta 

judicial competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e 

depósito, forte no art. 839 da Lei 13.105/15, intimando-se, em seguida, o 

exequente e o executado, a fim de que, querendo, apresente a 

manifestação cabível, caso queira, no prazo de lei.

Restando infrutífera a diligência, de igual modo vista à parte credora para 

se manifestar em 05 (cinco) dias.

Em sendo requerida outra modalidade de penhora via sistema RENAJUD, 

em caso de insuficiência ou não localização de valores pelo sistema 

BACEN JUD, desde já defiro sua realização, conforme os termos do artigo 

835, II a XIII, do CPC/2015.

Caso haja pedido para expedição de ofício às Cooperativas de Créditos, 

desde já defiro referida diligência.

Em seguida, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717157 Nr: 12573-64.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAS ADEMAR NASCIMENTO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HP - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Cristina Gonçalves 

Pires - OAB:17.603-A/MT, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - 

OAB:34765/PR

 INTIMAÇÃO AO DRº DANILLO HENRIQUE FERNANDES, representando o 

polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 461,76 e, 

com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 
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lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720291 Nr: 1331-74.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAN DOS SANTOS MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 INTIMAÇÃO das Doutas Doutoras MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB Nº 

15017/MT e FABIANIE MARTINS MATTOS OAB/MT8920B, representando o 

polo ativo, para no prazo de 05 (CINCO) dias efetuar o pagamento das 

custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 461/76 e, 

com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

Nº12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 769343 Nr: 1859-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO MIKERINOS, MARIA 

CONCEIÇÃO SADDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- - OAB: 5152-A/MT

 Vistos etc.Por ora, mantenho a decisão de fls. 318/319, por seus próprios 

fundamentos.Observo, de outro lado, que o síndico do prédio em 

referência efetuou a troca da fechadura da porta da frente sem 

autorização deste Juízo, alegando que houve tentativa de entrada de 

estranhos no local, procedendo à entrega das novas chaves nesta data 

junto a este processo. A respeito dessa ocorrência, registro que está 

VEDADA a entrada de pessoas no prédio referido, devendo todas as 

chaves existentes ser entregues ao oficial de justiça, a fim de assegurar o 

cumprimento desta ordem. [....]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776214 Nr: 4703-60.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDAYARA LOANA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 INTIMAÇÃO AO DRº LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO, representando 

o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 461,76 e, 

com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778086 Nr: 5452-77.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSGER RICHARD CASTILHO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT8506A

 INTIMAÇÃO AO DRº LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO, representando 

o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 461,76 e, 

com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 80,30, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 785806 Nr: 8507-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO POTIGUARAS COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 183, a Procuradoria Federal, intimada a se manifestar acerca do 

pedido de adjudicação postulado pelo exequente, requereu a urgente 

remessa dos autos por correio, a fim de viabilizar a correta atuação.

Às fls. 186/191, a Petrobrás Distribuidora S.A, também intimada a se 

manifestar, pugnou pelo indeferimento do pedido de adjudicação. Relata 

que, ao contrário da informação prestada pelo exequente de que houve 

depreciação do imóvel, este foi melhorado, de forma que atualmente o bem 

vale muito mais do que dois milhões e oitocentos mil reais.

Portanto, afirma que o valor de R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais) 

está muito aquém inclusive do próprio valor do terreno. Requer seja 

realizada nova constatação do estado do imóvel e nova avaliação por 

profissionais habilitados.

O exequente, às fls. 218/226, requer seja deferida a adjudicação do 

imóvel independentemente das hipotecas anteriores à penhora, a fim que 

de possa dar prosseguimento à finalidade social do imóvel. Afirma que, 

recentemente o imóvel foi avaliado em R$ 787.500,00 (setecentos e oitenta 

e sete mil e quinhentos reais), nos autos da carta precatória n. 

7861-55.2017.811.0003.

A priori, para melhor subsidiar a decisão a ser proferida quanto aos 

pedido pendentes, entendo necessária a manifestação do credor 

Petrobrás Distribuidora S.A. sobre a avaliação de fls. 268/269 e pedido de 

fls. 218/226, em 10 (dez) dias.

Sem prejuízo dessa providência, e em seguida a ela, remeta-se o feito à 

Procuradoria Federal, pelo prazo legal, conforme postulado e 

observando-se o procedimento aplicável.
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No mais, designo audiência de tentativa de conciliação acerca dos fatos 

em litígio quanto ao imóvel que se pretende adjudicar para o dia 07 de 

março de 2018, às 09h.

Intimem-se os credores hipotecários e as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819194 Nr: 2653-27.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 INTIMAÇÃO AO DRº FERNANDO CESAR ZANDONADI – OAB Nº 5736/O, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (CINCO) dias efetuar o 

pagamento das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor 

de R$ 461,76 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, 

esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento Nº12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819194 Nr: 2653-27.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 INTIMAÇÃO AO DRº FERNANDO CESAR ZANDONADI – OAB Nº 5736/O, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (CINCO) dias efetuar o 

pagamento das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor 

de R$ 461,76 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, 

esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento Nº12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 883567 Nr: 11369-09.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Retenção por Benfeitorias->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA NEPONUCENA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA DE FRANÇA BORGES, JACQUELINE 

BORGES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Vistos etc.Diante do acima exposto, nos termos do que dispõe o artigo 99, 

§ 2º, do Novo Código de Processo Civil (art. 99. (...) § 2o O juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos), concedo à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para comprovar a alegada insuficiência de 

recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Em caso 

de silêncio no prazo ora concedido, será indeferida a pretendida 

gratuidade. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85073 Nr: 20450-46.1998.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL BERNARDES FREITAS, DISTRIBUIDORA DE 

CARNE TIA SINHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO HAMBURGO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felix Sigueak Arima Filho - 

OAB:2676

 INTIMAÇÃO AO DRº FELIZ SIGUEAK ARIMA FILHO, representando o polo 

passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 135,10 e, 

com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 70,40, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281573 Nr: 4999-73.2001.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA 

BOTUVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR HEITOR DUARTE, MARILEUSA MELO DA 

SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 INTIMAÇÃO AO DRº IGOR GIRALDI FARIA – OAB Nº7245, representando 

o polo passivo, para no prazo de 05 (CINCO) dias efetuar o pagamento 

das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 

1464,46 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 125,00 esclarecendo 

que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga, Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

Nº12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391169 Nr: 17817-47.2007.811.0003

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PINHEIRO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO - OAB:2731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORESTES MIRAGLIA 

CARVALHO - OAB:4792/MT
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 INTIMAÇÃO AO DRº ORESTES MIRAGLIA CARVALHO – OAB Nº4792/MT, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (CINCO) dias efetuar o 

pagamento das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor 

de R$ 452/2017 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, 

esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento Nº12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413461 Nr: 9180-73.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 INTIMAÇÃO ao Drº RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB Nº 28867/SP e 

122008-A MT, representando o polo passivo, para no prazo de 05 (CINCO) 

dias efetuar o pagamento das custas e taxas, sendo débito com o 

FUNAJURIS, no valor de R$ 563,64 e, com o Cartório Distribuidor no valor 

de R$ 54,90, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se 

gerar a competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do 

Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento Nº12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420510 Nr: 2774-02.2009.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIOBE NUNES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:5.871/MS

 INTIMAÇÃO AO DRº FAGNER DA SILVA BOTOF e RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA, representando o polo passivo, para no prazo de 05 

(cinco) dias efetuar o pagamento das custas e taxas, sendo débito com o 

FUNAJURIS, no valor de R$ 556,38 e, com o Cartório Distribuidor no valor 

de R$ 80,30, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se 

gerar a competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do 

Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420510 Nr: 2774-02.2009.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIOBE NUNES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:5.871/MS

 INTIMAÇÃO AO DRº FAGNER DA SILVA BOTOF e RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA, representando o polo passivo, para no prazo de 05 

(cinco) dias efetuar o pagamento das custas e taxas, sendo débito com o 

FUNAJURIS, no valor de R$ 556,38 e, com o Cartório Distribuidor no valor 

de R$ 80,30, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se 

gerar a competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do 

Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428204 Nr: 10347-91.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIANO ROCHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB:MT/10320 - B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/MT

 INTIMAÇÃO AO DRº RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor 

de R$ 462,54 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, 

esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432200 Nr: 864-03.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDETH ROSA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A CLARO, ORCOZOL 

ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COBRANCAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO 

(ATUALIZADO) - OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT16846A, ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - 

OAB:MT/5794, ROSILENE ALVES DOS SANTOS - OAB:178232/SP

 INTIMAÇÃO AO DRº ISMAEL MUHAMAD e ROSILENE ALVES DOS 

SANTOS representando o polo passivo ORCOZOL ASSESSORIA E 

CONSULTORIA DE COBRANÇAS e FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, 

representando o polo passivo CLARO S.A, para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o pagamento das custas e taxas, sendo débito com o 

FUNAJURIS, no valor de R$ 461,46 e, com o Cartório Distribuidor no valor 

de R$ 54,90, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se 
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gerar a competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do 

Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432200 Nr: 864-03.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDETH ROSA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A CLARO, ORCOZOL 

ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COBRANCAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO 

(ATUALIZADO) - OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT16846A, ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - 

OAB:MT/5794, ROSILENE ALVES DOS SANTOS - OAB:178232/SP

 INTIMAÇÃO AO DRº ISMAEL MUHAMAD e ROSILENE ALVES DOS 

SANTOS representando o polo passivo ORCOZOL ASSESSORIA E 

CONSULTORIA DE COBRANÇAS e FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, 

representando o polo passivo CLARO S.A, para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o pagamento das custas e taxas, sendo débito com o 

FUNAJURIS, no valor de R$ 461,46 e, com o Cartório Distribuidor no valor 

de R$ 54,90, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se 

gerar a competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do 

Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703997 Nr: 11974-62.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA FERNANDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLANT INNOVATIONS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS 

- OAB:11415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO BARBOSA DOS 

SANTOS - OAB:202062/SP

 INTIMAÇÃO AO DRº CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS, representando o 

polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 461,76 e, 

com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718738 Nr: 14207-95.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON JOÃO ANSELMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA DA SILVA GONÇALVES 

- OAB:15529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795/MT

 INTIMAÇÃO AO DRº DANIEL FRANÇA SILVA – OAB Nº17826/A, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (CINCO) dias efetuar o 

pagamento das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor 

de R$ 461,76 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, 

esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento Nº12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720492 Nr: 1532-66.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON MATIAS DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT 4062

 INTIMAÇÃO AO DRº MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA – OAB 

Nº3127-A, representando o polo passivo, para no prazo de 05 (CINCO) 

dias efetuar o pagamento das custas e taxas, sendo débito com o 

FUNAJURIS, no valor de R$ 461,76 e, com o Cartório Distribuidor no valor 

de R$ 80,30, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se 

gerar a competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do 

Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento Nº12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720492 Nr: 1532-66.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON MATIAS DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT 4062

 INTIMAÇÃO AO DRº MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA – OAB 

Nº3127-A, representando o polo passivo, para no prazo de 05 (CINCO) 

dias efetuar o pagamento das custas e taxas, sendo débito com o 

FUNAJURIS, no valor de R$ 461,76 e, com o Cartório Distribuidor no valor 

de R$ 80,30, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se 

gerar a competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do 

Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 
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Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento Nº12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749365 Nr: 7433-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSARIA DUARTE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO ARLINDO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE SANTOS 

MACHADO - OAB:13.023 OAB/MT

 INTIMAÇÃO A DRª MICHELLE SANTOS MACHADO – OAB Nº13.023/MT, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (CINCO) dias efetuar o 

pagamento das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor 

de R$ 461,76 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, 

esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento Nº12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 754527 Nr: 10061-40.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:MT- 3764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora a que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a 

respeito do petitório de fls.155/161, após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761538 Nr: 14266-15.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS SILVA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:OAB/MT20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 INTIMAÇÃO AO DRº FAGNER DA SILVA BOTOF e RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA, representando o polo passivo, para no prazo de 05 

(cinco) dias efetuar o pagamento das custas e taxas, sendo débito com o 

FUNAJURIS, no valor de R$ 461,76 e, com o Cartório Distribuidor no valor 

de R$ 54,90, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se 

gerar a competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do 

Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 345385 Nr: 864-76.2005.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA METRON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO BULSING DA SILVA, CELINA SILVA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thales Rezende Lange de 

Paula - OAB:11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de Rescisão 

Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse” promovida por 

CONSTRUTORA METRON LTDA, em desfavor de JULIO BULSING DA 

SILVA e CELINA SILVA DA SILVA, com qualificação nos autos, para 

declarar rescindido o contrato firmado pelas partes; condená-los em 

perdas e danos, de conformidade com o disposto no parágrafo sétimo da 

cláusula 23ª; e, reintegrá-la, em definitivo, na posse do imóvel descrito e 

caracterizado nos autos. A restituição das parcelas pagas, em favor dos 

réus, deverá ser em consonância ao disposto na cláusula 23ª e seus 

parágrafos. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento), sobre o 

valor dado à ação, o que deve ser corrigido. Por corolário natural, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção proposto pelos 

réus-reconvintes em face da autora-reconvinda, todos regularmente 

qualificados nos autos, condenando-os no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor dado à reconvenção (fl.96), devendo ser observado 

o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, expeça-se mandado e, uma vez pagas as custas devidas, 

arquive-se.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se.Roo/MT, 09 de janeiro de 

2018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,em substituição 

legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 438997 Nr: 7664-47.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.877-A OAB/MT, MILENA TIEMI IWASHITA SALGUEIRO - 

OAB:13228-B/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 382721 Nr: 10920-37.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH DE OLIVEIRA GOIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA METRON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thales Rezende Lange de 

Paula - OAB:11922

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 
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prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 393584 Nr: 7068-68.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON JOSE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VIEIRA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre certidão de folhas n° 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 419337 Nr: 1664-65.2009.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASEMIRO SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 880123 Nr: 10349-80.2017.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES ALVES DE MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ELETRODÓMESTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848/MT, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - 

OAB:6483/MT

 Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, inciso 

III, do Novo Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 

485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno o embargante ao 

pagamento de custas/despesas processuais. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios face à ausência de citação e 

contraditório.Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 375279 Nr: 3642-82.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA, G. 

GONCALVES SOBRAL & CIA LTDA EPP, RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a existência de petição a ser juntada ao feito, consoante 

lembrete constante no sistema APOLO, restituo os autos em exame à 

secretaria para esta providência.

Em seguida, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 431614 Nr: 274-26.2010.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEIA DOS REIS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro, no tocante a citação por edital das partes 

requeridas, visto que preenche os requisitos do artigo 256 do Novo Código 

de Processo Civil.

Cite-se as partes demandadas por edital, observando-se o disposto no 

artigo 257 do Novo CPC. O prazo do edital será de 30 (trinta) dias.

 Decorrido o prazo do edital sem resposta, certifique-se a revelia. Nesse 

caso, desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, atuante nesta 

Comarca, como curadora especial das partes requeridas, que deverá ser 

intimada de seu munus para que promova a defesa de seus interesses, no 

prazo legal.

Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, OBSERVANDO QUE SE TRATA DE 

PROCESSO INCLUÍDO NA META 02/CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 442290 Nr: 10958-10.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UDT SEMENTES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENITO FELIX BATISTA, MARIA TEREZA 

DA MATA BATISTA, WALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA, PATRICIA LIMA 

DIAS AGUIAR, JOSE WELLINGTON VERAS, MARIA JOSEFA MOURA 

SANTOS, LUCIMAR FOLES VERAS, EDMILSON OLIVEIRA ARAUJO, 

REINALDO ASSIS AGUIAR JUNIOR, ALCINO FERREIRA, IRACEMA 

CONCEICAO FERREIRA, VALDENIS BENEVIDES DA FONSECA, ADERLON 

ALMEIDA LIMA, JOAQUIM PEREIRA MACEDO, WAGNER BIASI, IDELVAN 

MENEZES DE ARAUJO, ILSON ANJOS DAS NEVES, EDMAR PERES 

GONCALVES, ROSELAINE FUDIZACHO NEVES, FABIANA RODRIGUE DE 

FREITAS, ROSANGELA FREITAS BIASI, VAGNA BORGES DE OLIVEIRA 

PERES, DINA DO CARMO ALMEIDA, ADILZA SANTOS MENESES, ADILZA 

SANTOS MENESES, VERA LUCIA LUCAS DA FONSECA, ZITA DALVA DE 

OLIVEIRA MACEDO, JUSCELINO MARTINS DE ANDRADE, WILSON ISRAEL 

SILVA, ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI, ROSANGELA 

MARCELA SOUZA, ANTONIO CUSTODIO DOS SANTOS, CLARSON GAIVA 

MARINO, NILTON COELHO DE OLIVEIRA, RICARDO MARQUES DE LIMA, 

ANTONIO PEDRO BEZERRA, LAZARO BARBOSA FERNANDES, JULIO 

CESAR VAQUERO COBIANCHI, ELENILDA ALVES BEZERRA, MARIA 

IZABEL FERREIRA, IVANI MARIA GARCIA DE LIMA, EDLAMAR VENTURA 

DE OLIVEIRA, ROSINEY DE SOUZA FERNANDES, INEZ MARIA BROETO 

DOS SANTOS, GESSE OLIVEIRA ANDRADE, IVONETE ARAUJO LIMA 

ANDRADE, FABIANA BORGES MARINO, ESPOLIO DE MARIANO ALVES 

DA CRUZ, MICHELLE KARYNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA STEFANINI 

COBIANCHI, SUELI DIAS PEREIRA COBIANCHI, MARIZETE MELO DE 

ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 811/812.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 443944 Nr: 12613-17.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZINO ARNALDO BURTTET, CESAR 

AUGUSTO BURTTET, ENEIDE LUCI BURTTET, MIRELLE BURTTET, LIZAINE 

BASTOS MEDEIROS BURTTET, LIDDY ZIMMERMANN BURTTET, LUCAS 

MEDEIROS BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:OAB/MT8521, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS, FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - OAB:29997

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte EXECUTADA, para 

manifestar-se sobre folhas n° 247.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 449433 Nr: 4612-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES LEONEL & LEONEL LTDA ME, GILSON 

ALVES LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o petitório de fls.88, visto que o extrato do sistema Renajud, 

acostado às fls.85/86, acusa restrições referentes a alienação fiduciária 

dos 05 (cinco) veículos ali elencados.

Assim sendo, intime-se o exequente a fim de que indique bens 

penhoráveis da devedora, em 05 (cinco) dias.

Caso não o faça, determino a suspensão dos autos, nos moldes do art. 

921, III, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano. Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 713583 Nr: 8705-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S SPERBER BAIA, SELMA SPERBER BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro, determinando a suspensão do processo, nos 

moldes do art. 921, III, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.

 Consigno que, decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional 

voltará a correr, conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação 

contrario sensu.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 715843 Nr: 11167-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 Vistos, etc.

Indefiro o petitório de fls.67, visto que o extrato do sistema Renajud, 

acostado às fls.65, acusa restrições referentes a alienação fiduciária dos 

três veículos ali elencados, o que inviabiliza a penhora de aludidos bens.

Assim, intime-se o exequente a fim de que indique bens penhoráveis da 

devedora, em 05 (cinco) dias.

Caso não o faça, determino a suspensão dos autos, nos moldes do art. 

921, III, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano. Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 882053 Nr: 10993-23.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO- SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DO PRADO - ME, LORI DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12.113 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, IMPULSIONO 

estes autos intimando a parte autora para providenciar a emissão da guia 

para depósito de diligência do oficial de justiça no site do TJMT, devendo 

juntar nos autos comprovante do referido pagamento, via original. Os 

autos aguardarão as providências supra em Cartório pelo prazo máximo 

de 30(trinta) dias, caso não atendidas, serão devolvidos à Comarca de 

origem.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281573 Nr: 4999-73.2001.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA 

BOTUVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR HEITOR DUARTE, MARILEUSA MELO DA 

SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MAIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA, para 

devolução dos autos nº 4999-73.2001.811.0003, Protocolo 281573, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 382727 Nr: 10935-06.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU REIS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 386089 Nr: 14147-35.2006.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS ORLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 388470 Nr: 2138-07.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSE KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 290/292.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 398634 Nr: 12169-86.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J L PUHL & CIA LTDA ME, JAIME LUIZ PUHL, 

FABIANE MARIA PUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 398634 Nr: 12169-86.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J L PUHL & CIA LTDA ME, JAIME LUIZ PUHL, 

FABIANE MARIA PUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial/Cumprimento de Sentença, ante o pedido 

de fl. 131, IMPULSIONO os presentes autos para o fim de SUSPENDE-LO, 

pelo prazo de 01 (um) ano, conforme artigo 921, III, do CPC, cientificando 

que, caso decorra o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado 

o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2º, 

CPC/2015), ocorrerá o subsequente arquivamento deste feito. Consigno, 

outrossim, que o prazo prescriscional, na hipótese ora referida, 

permanecerá suspenso por 01 (um) ano, voltando a correr depois de 

decorrido esse prazo sem manifestação do exequente (art. 921, §§ 1º e 

4º, CPC/2015).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428702 Nr: 10787-87.2009.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 Face ao exposto o mais que consta dos autos e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de 

Cobrança” ajuizada por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, com 

qualificação nos autos, em desfavor de ADM DO BRASIL LTDA, com 

qualificação nos autos e, via de consequência, determino o cumprimento 

pela ré do disposto no artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007, fixando o teto 

de cinco (05) horas para efetivação da carga ou descarga das 

mercadorias transportadas pelo autor, bem como a aplicação da astreinte 

legal, à razão de R$ 1,00 (um real) por cada tonelada transportada e por 

cada hora que ultrapassar o teto de cinco (05) horas. Referidos valores 

devem ser apurados por meio de simples cálculo aritmético com base nos 

documentos contidos nos autos, devendo incidir juros (1% a.m. simples) a 

partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a partir da data dos 

fatos.Condeno, também, a ré ao pagamento de custas judiciais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor 

total da condenação.Transitada em julgado em não havendo pedido de 

cumprimento de sentença, e pagas as custas devidas, o que deve ser 

c e r t i f i c a d o , 

arquivem-se.Publ ique-se. In t imem-se.Cumpra-se.Rondonópol is -Mt , 

11/janeiro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,em 

substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432942 Nr: 1606-28.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE MARQUES, NEUSA ANDRADE 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 439577 Nr: 8244-77.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIGATTI & CIA LTDA, ANDREIA RIGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO MANOEL JUNIOR - 

OAB:3284-B/MT, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo de legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 449910 Nr: 5090-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG LAJES IND E COM DE ARTEFATOS DE 

CONCRETO LTDA, PAULO ROBERTO DE MATOS, LAURO SALVATI, 

SÉRGIO RENE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS SHINDY 

HILDEBRANDT IDE - OAB:17742/O, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 79.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto
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 Cod. Proc.: 703947 Nr: 11924-36.2011.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR PIRES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ 

- OAB:5636-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 708099 Nr: 2933-37.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ RIBEIRO, WELLINGTTON STELVIO 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido retro, haja vista que já foram realizadas todas as 

buscas disponíveis a este Juízo, de modo que eventuais novas 

providências incumbem ao autor.

 Assim, intime-se o exequente para que se manifeste, requerendo 

providência efetiva destinada à citação dos devedores, em 05 (cinco) 

dias.

A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 711537 Nr: 6553-57.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:13075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS GALVÃO DE 

BARROS - OAB:21650/SP, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - 

OAB:49.540 BA

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre petição de folhas n° 277/280.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 712730 Nr: 7810-20.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIARIA SANTA FE LTDA, AFIF YUOSSEF MARHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA - AÇÃO SOLIDÁRIA AOS AIDÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para que, no prazo legal, faça a retirada, nesta 

Secretaria, do Mandado de Averbação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 811839 Nr: 24-80.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADINEL OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MG 91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 881017 Nr: 10589-69.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACARIO PEREZ MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LAERTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT

 Assim sendo, conforme o caput do artigo 523 e ss. do CPC/2015, 

aplicável ao caso com as modificações acima mencionadas, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, deposite o valor do 

débito estabelecido na sentença, sob pena de ser o valor acrescido de 

multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por 

cento.Não efetuado tempestivamente o pagamento, expeça-se desde logo 

mandado de penhora e avaliação.Tudo cumprido, não havendo 

manifestação do devedor, intime-se o exequente a se manifestar em 05 

(cinco) dias, e conclusos.Sem prejuízo dessas providências, proceda-se 

à juntada do documento pendente, consoante alerta do Sistema 

Apolo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 296546 Nr: 11255-95.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL AVELINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249, RUBENS PEREIRA FAGUNDES - OAB:2181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, HADAN FELIPE PORFÍRIO 

(ATUALIZADO) - OAB:13.715/MT, THIAGO RODRIGUES CUSTÓDIO - 

OAB:OAB/MT 10.693

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre petição de folhas n° 471.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 325558 Nr: 9390-03.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TREELOG S/A LOGISTICA DISTRIBUIÇÃO (ANTIGA - 

FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIVE DISTRIBUIDORA DE PUBLICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FIDALGO - 

OAB:SP172.650, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Intimação do patrono da parte requerida, acerca da Certidão de 
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Impulsionamento de folha 353, que converteu a Ação em Cumprimento de 

Sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 345950 Nr: 1410-34.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZONIA - ELETRONORTE TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S/A - AETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CABRAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INACIO HELENE LESSA - 

OAB:MT/6571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo de (05) cinco dias , manifeste-se dando regular prosseguimento ao 

feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 347276 Nr: 2688-70.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA MERJAN SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997/PR, CARLA FERNANDES RIBEIRO BONFIM - OAB:OAB/PR 

47993, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, JULIO CESAR 

TISSIANI BONJORNO - OAB:33390 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO, nos 

moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, uma vez que o feito aguarda pagamento de diligência desde o mês 

de maio/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 373263 Nr: 1701-97.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA GRASSELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 392087 Nr: 5631-89.2007.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANECIR FERREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR MARRA DA FONSECA, MARINA 

MENDONCA SILVA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO SIQUEIRA CARDINAL - 

OAB:7830/MT, RENATO SAITO - OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 125.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 399905 Nr: 13346-85.2007.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA, CASSIANO 

BATISTA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

MARIA VANDERLÉIA AGUIAR - OAB:4417-B

 Vistos, etc.

Havendo necessidade de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de abril de 2018, às 09h00min, 

devendo-se intimar as partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 405484 Nr: 1233-65.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO NUNES MARRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 406166 Nr: 1925-64.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora, devidamente intimada, não promoveu o 

andamento do feito, permanecendo o processo sem manifestação por 

mais de 30 (trinta) dias, é de rigor a extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, da Lei nº 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), in 

verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença em 

exame, conforme inteligência do art. 485, inciso III, da Lei nº 13.105/15.

Eventuais custas remanescentes, pertinentes exclusivamente ao 

cumprimento de sentença, pelos ora exequentes.

 Transitada em julgado, proceda-se às baixas necessárias – inclusive nas 

eventuais restrições havidas no processo, remetendo-se os autos, em 

seguida, ao arquivo.

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

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 417733 Nr: 194-96.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA NOSSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT 

IDE - OAB:17742/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 114/121, determinando a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.

Sem prejuízo dessa providência, intime-se o exequente a fim de que 

indique bens penhoráveis da devedora, em 05 (cinco) dias.

Caso não o faça, determino a suspensão dos autos, nos moldes do art. 

921, III, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano. Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 420038 Nr: 2287-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZENE FATIMA DUARTE ZORRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/ RJ 86235, 

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para que, no prazo legal, retirar certidão 

solicitada às fls.188/191 e 196/197.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 423953 Nr: 6169-02.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMIRSON GOMES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - 

OAB:11896/MT

 Vistos etc.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Ressai dos autos que a parte autora, devidamente intimada para conferir 

prosseguimento a este cumprimento de sentença, deixou transcorrer o 

prazo “in albis”, estando os autos indevidamente paralisados há mais de 

30 (trinta) dias.

No entanto, observo que a intimação expedida às fls. 227, na realidade, 

destinou-se à parte demandada (ora executada neste cumprimento de 

sentença), e não ao exequente, qual seja, ADMIRSON GOMES DE 

CARVALHO.

Assim, determino seja corrigida a capa dos autos, a fim de que sejam 

regularizados os polos da demanda de forma correta após o início do 

cumprimento de sentença e, em seguida, seja intimado o exequente a 

conferir andamento ao feito, requerendo o que entender de direito em face 

da certidão de fls. 224, em 05 (cinco) dias, e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 424310 Nr: 6498-14.2009.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON BRUNO SOUZA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432614 Nr: 1279-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI OLIVEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para fornecer 

o endereço da parte requerida, possibilitando assim a sua citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 434676 Nr: 3342-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADSTONE GONCALVES MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:2090

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente a respeito da impugnação ao cumprimento 

de sentença apresentada retro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 435872 Nr: 4540-56.2010.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MARCILIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 439978 Nr: 8645-76.2010.811.0003

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTISUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO WIECZOREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 
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OAB:MT/13.909B, ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para que, 

efetue o pagamento Dos Honorários Periciais, no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), conforme cálculos de folha n° 471.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 440107 Nr: 8774-81.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MARTINS FELTRIN, JOSE ROBERTO 

MARTINS FELTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA - OAB:17224/RS, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 Certifico em atendimento ao r despacho de fl. 303, que compulsando os 

presentes autos contatamos que a parte requerida não foi intimada da 

penhora on-line de fls. 286/288, motivo pelo qual, nesta data, em 

cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da 

CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMO o procurador da parte autora 

do cancelamento do alvará às fls. 316.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 442101 Nr: 10770-17.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUZA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre certidão de folhas n° 122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 445083 Nr: 265-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO QUIROGA, MAURO FELIPE 

QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:MT/13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco)dias, manifeste-se dando regular prosseguimento ao 

feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 445499 Nr: 681-95.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE GONCALVES DE ARAUJO CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIN - BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, PRISCILA KEI SATO - OAB:OAB/MT15684-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para, fornecer 

os dados bancários.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 446437 Nr: 1619-90.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELHEM NAIM CHARAFEDDINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ZAHER 

& CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608, 

MOHAMED KHALIL ZAHER - OAB:4778, OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5705/MT

 Vistos etc. Assim, CONHEÇO os embargos de declaração ofertados e, 

ACOLHO-OS, reconhecendo a omissão na sentença de fls. 463/469, de 

forma que CONDENO a denunciante GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 

ao pagamento das custas processuais relativas à lide secundária e 

honorários advocatícios que, na forma do art. 85, §2°, do NCPC, fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor do causídico 

da denunciada ZAHER & CIA LTDA.No mais, aguarde-se o decurso do 

prazo para apelação e, em seguida, considerando que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões do recurso de apelação interposto às fls. 

514/517, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação do recurso interposto.Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 703866 Nr: 11843-87.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLOMEU TEIXEIRA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco)dias, manifeste-se requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 704882 Nr: 12860-61.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXLEI FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:OAB/MS12330A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 79.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710207 Nr: 5161-82.2012.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOTACI BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO E 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:MT/9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/PR19937

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para 

manifestar-se sobre Embargos de Declaração de folhas nº 175/177.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 711537 Nr: 6553-57.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:13075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS GALVÃO DE 

BARROS - OAB:21650/SP, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - 

OAB:49.540 BA

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO os 

procuradores das partes dos documentos de fls. 273/274.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 720979 Nr: 2008-07.2013.811.0003

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILOR CARLOS ANGHINONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVAN & NIGRO ADVOCACIA 

EMPRESARIAL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - 

OAB:8056/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 

120/127.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 722283 Nr: 3298-57.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDE FRIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 

133/141.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 727528 Nr: 8399-75.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA - JORNAL A 

TRIBUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO ESTADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14.341

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 

123/131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 729081 Nr: 9809-71.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUDIS ROSA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIZ BORGES DE PAULA, MARCIA 

MARIA DONIZETE RODER DE PAULA, RICARDO DE FREITAS CABECEIRA, 

FLORACY PEREIRA DE DEUS, MATIA DOS SANTOS, NAIR PEREIRA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE PESTANA 

- OAB:OAB/MT 16.145, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - 

OAB:13758/MT, TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - 

OAB:16678/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre r. decisão de folhas n° 169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 733550 Nr: 13525-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 102.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735604 Nr: 15127-35.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADY NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para 

manifestar-se sobre Embargos de Declaração de folhas nº 134/138, no 
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prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 433434 Nr: 2099-05.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R E COMERCIO DE FILTROS LTDA ME, 

REGINALDO VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO LOPES DA SILVA - 

OAB:127050/SP, VALDEMIR DA SILVA PINTO - OAB:115567/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEOVANNA CHRISTINA S 

MENDONCA SACHET - OAB:MT/8808

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre r. Decisão de folhas n° 94.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 440266 Nr: 8933-24.2010.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HADAN FELIPE PORFÍRIO 

(ATUALIZADO) - OAB:13.715/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos 

autos os extratos de sua conta bancária a fim de comprovar a alegação 

de que os valores penhorados são advindos do benefício previdenciário 

que recebe mensalmente.

Após, conclusos imediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 708103 Nr: 2937-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE ROSA SANTOS, EDVALDO 

APARECIDO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710507 Nr: 5478-80.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCOAL MARINO FILHO, LEANDRO SIDNEI 

LOPES DA ROSA, SILVANA SILVESTRE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710841 Nr: 5828-68.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA AUGUSTA FANAIA 

VIEIRA - OAB:15.057-MT, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre r.decisão de folhas n° 94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 715831 Nr: 11152-39.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES DANTAS E DONIZETTI LTDA - ME, 

LEILIANE SOARES DONIZETTI, MARIOSAN GOMES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls.119/120.

 A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

 Custas finais pelos executados.

Honorários na forma pactuada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações pertinentes.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 717777 Nr: 13216-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA SILVA SANT ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO - OAB:11328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN MIZZANI 

SCHNEIDER CONTINI - OAB:13894

 Vistos etc.

Autorizo o levantamento dos valores bloqueados nos autos, à luz da 

inércia do devedor quanto à penhora on line efetuada, devendo ser 

observada a conta bancária indicada pelo exequente às fls. 111, dado que 

há nos autos procuração do peticionário para receber e dar quitação (fls. 

21).

 Expeça-se alvará de levantamento.

No mais, intime-se a parte exequente para que informe se houve o devido 

atendimento da obrigação de fazer, igualmente objeto deste cumprimento 

de sentença, requerendo o que entender de direito nesse tanto, em 05 

(cinco) dias, e conclusos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 70 de 1153



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 722677 Nr: 3687-42.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o advogado do requerido, subscritor da petição de fls. 109/112, 

para que traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o instrumento que 

lhe outorga poderes para representar a referida parte em Juízo, bem ainda 

a procuração para a representante que assinou a avença pelo 

demandado, regularizando, assim, sua representação processual, sob 

pena de impossibilidade da homologação do acordo apresentado.

A seguir, imediatamente conclusos.

Cumpra-se com URGÊNCIA, observando que se trata de processo incluído 

na Meta 02/2018-CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 729390 Nr: 10070-36.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMPO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:16.943-A

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. retro. Proceda-se a retificação do polo passivo da 

demanda, no sistema apolo e capa dos autos, a fim de constar como 

requerida SOMPO SEGUROS S/A.

No mais, considerando não haver sido possível a intimação do perito 

previamente designado pelo correio (conforme fls. 159), proceda-se a tal 

via MANDADO, com urgência, cumprindo-se integralmente a decisão de 

fls.348.

CUMPRA-SE COM ATENÇÃO E URGÊNCIA, OBSERVANDO QUE SE TRATA 

DE PROCESSO INCLUÍDO NA META 02/2018-CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 738049 Nr: 727-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZANGELA TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 881017 Nr: 10589-69.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACARIO PEREZ MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LAERTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerida, da r. 

decisão de fls. 252, uma vez que a mesma não foi publicada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 882469 Nr: 11135-27.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEVAL ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDERSON VICENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente o ato deprecado, servindo a cópia do presente 

de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 882469 Nr: 11135-27.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEVAL ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDERSON VICENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, IMPULSIONO 

estes autos intimando a parte autora para providenciar a emissão da guia 

para depósito de diligência do oficial de justiça no site do TJMT, devendo 

juntar nos autos comprovante do referido pagamento, via original. Os 

autos aguardarão as providências supra em Cartório pelo prazo máximo 

de 30(trinta) dias, caso não atendidas, serão devolvidos à Comarca de 

origem.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004646-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ DA SILVA SIQUIERI (RÉU)

GIVANILDO SIQUIERI (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1004646-54.2017.8.11.0003 AUTOR: FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA 

RÉU: GIVANILDO SIQUIERI, BEATRIZ DA SILVA SIQUIERI Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE 

QUANTIAS PAGAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

MEDIDA LIMINAR ajuizada por FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA em 

desfavor de GIVANILDO SIQUIERI e BEATRIZ DA SILVA SIQUIERI, 

devidamente qualificados nos autos. O autor alega, em síntese, que 

firmou, na data de 26 de fevereiro de 2016, com os Requeridos, o contrato 

particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, tendo por 

objetivo a aquisição individualizada do Lote 27 com área de 20.000 m² 

(vinte mil metros quadrados) a ser desmembrada do Loteamento Recanto 

Feliz, localizado na Gleba Onça Jurigue e Buriti, zona rural de 

Rondonópolis MT. Aduz que, naquela ocasião, foi pactuado o valor da 

venda de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), pagos nas seguintes 

condições: sinal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 04 (quatro) 

parcelas, e o restante o valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) 

representados por 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas consecutivas 

no valor de R$ 1.319,44 (um mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e 

quatro centavos), vencíveis a partir de 26.06.2016, com reajuste anual. 

Sustenta que restou consignado no contrato que, após o pagamento da 

terceira parcela, o Autor deveria requerer aos demandados a entrega do 

imóvel, para o exercício da posse, bem como, estando proibido de 
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proceder qualquer tipo de construção, benfeitoria ou melhoria no imóvel, 

antes de oficialmente entregue pelos vendedores mediante vistoria in loco 

e assinatura de Declaração de Reconhecimento de Terreno, sob pena de 

o autor incorrer em descumprimento contratual. Assevera que restou 

pactuado que o loteamento contaria com infraestrutura de rede de 

distribuição de água e energia elétrica, com implantação até o dia 

30.06.2016, podendo o prazo ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias 

por motivos alheios à vontade das Rés. Relata que, dia 10.07.2017, 

encaminhou e-mail à Rosemeire, solicitando uma reunião para colocar 

situações de cláusulas contratuais descumpridas pelos Requeridos que 

ensejam a rescisão contratual e consequentemente aplicação de 

penalidades, não sendo atendido o pedido. Por conta de tais fatos, pleiteia 

o requerente a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja 

declarada a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de 

imóvel, e que sejam as rés compelidas a não efetuar qualquer tipo de 

cobrança judicial ou extrajudicial em nome do autor, abstendo-se de incluir 

o nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito e protestos. 

Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Por meio da 

decisão de ID 9524299, foi indeferida a gratuidade de justiça pretendida 

pela parte autora e concedido o direito ao parcelamento das custas 

processuais e taxas judiciais iniciais, em 10 (dez) vezes. A parte autora 

acostou aos autos comprovantes de recolhimentos pertinentes aos 

parcelamentos das custas (ID 9882093 e seguintes). Era o que cabia 

relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pelo requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que a 

infraestrutura útil e necessária para utilização do imóvel (rede de 

distribuição de água e energia elétrica) seria realizada até a data de 

30.06.2016. Contudo, ao que parece, até o presente momento, a obra não 

foi entregue e a parte autora encontra-se na iminência de ter seu nome 

negativado em razão das parcelas vincendas, de modo que pleiteia a 

rescisão contratual. O perigo de dano é evidente, diante dos prejuízos 

sofridos quando se tem o nome inserido no rol dos órgãos de proteção ao 

crédito, gerando restrições à sua credibilidade na vida civil e comercial. 

Consigno que o pedido liminar de rescisão contratual se confunde com o 

mérito da demanda, e com este será analisado. Ademais, consigna-se que 

a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do Novo Código de 

Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de eventual 

alteração da situação do quadro probatório. Com essas considerações, 

preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela de urgência para determinar, tão somente, que os 

requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, suspendam as cobranças das 

parcelas vincendas, abstendo-se de inscrever o nome da parte autora no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do contrato 

sub judice, sob pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será 

revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 

e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor. 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 08 de 

maio de 2018, às 09h30min, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009931-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RODER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR AUTOMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009931-28.2017.8.11.0003 AUTOR: MARCOS ANTONIO RODER RÉU: 

JUNIOR AUTOMOVEIS LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS 

C/C LUCROS CESSANTES ajuizada por MARCOS ANTONIO RODER em 

desfavor de JÚNIOR AUTOMÓVEIS LTDA, devidamente qualificados na 

exordial. O autor alega, em síntese, que pactuou contrato de Compra e 

Venda, Constituição de Reserva de Domínio e Outras Avenças com a 

empresa Requerida, em data de 04/02/2010, tendo como objeto dois 

veículos GOL 16V PLUS, Placa: KEJ4669/MT e Placa: KEC3662/MT, 

descritos na exordial. Aduz que pactuou o adimplemento do valor 

correspondente à importância de R$ 38.003,76 (trinta e oito mil e três reais 

e setenta e seis centavos) para os dois veículos, representados por um 

contrato de dívida do Banco Bradesco Prime em nome do sócio 

proprietário da empresa Ré, conta: 3838-5, Ag: 0784, bem como os 

valores cobrados por esta instituição pela manutenção da conta até o fim 

do respectivo contrato e uma única via de Nota Promissória abonada pelos 

pais do Requerente, dividindo-se em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e 

fixas de R$ 1.055,66 (mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis 

centavos) cada uma, sendo a primeira parcela para o dia 04/03/2010 e a 

última para o dia 04/02/2013. Relata que a mãe do Requerente, a Sra. 

Wilma Correa Roder, recebia o valor inerente à parcela de seu filho, ora 

Requerente, dirigia-se até o Banco Bradesco Prime, e efetuava o 

pagamento da parcela ao gerente da conta (Sr. Laurence ou Sr. Rodrigo). 

Afirma que, em seguida, o gerente efetuava o pagamento no caixa, dando 

a respectiva baixa no contrato referido em nome do sócio proprietário da 

empresa Requerida e entregava os comprovantes de pagamento à mãe do 

Requerente. Sustenta que, em que pese o Requerente ter quitado o 

pagamento de suas obrigações contratuais em data de 04/02/2013, a 

Requerida injustificadamente reteve para si os DUT’s dos veículos 

descritos, negando-se a entregá-los. Afirma que, quando foi notificada, a 

requerida entregou apenas e tão somente o DUT inerente ao veículo de 

Placa: KEJ4669/MT, porém preenchido de forma totalmente divergente do 

que fora pactuado, também de forma injustificada. Salienta que, devido ao 

acidente ocorrido na data de 30/11/2010, envolvendo o Requerente e o 

veículo citado no parágrafo anterior, o bem foi objeto de perda total, razão 

pela qual afirma que o DUT é documento imprescindível para a realização 

das baixas junto ao DETRAN. Relata que o veículo de Placa KEC3662/MT 

continua sendo utilizado pela mãe do Requerente, mesmo estando em 

péssimas condições de uso, vez que o Requerente está impossibilitado de 

vender o referido veículo, haja vista a empresa Requerida reter para si o 

documento que possibilita a transferência de aludido bem. Por conta de 

tais fatos, pleiteia o deferimento da tutela de evidência, a fim de que seja 

determinado que a requerida entregue o DUT inerente ao veículo GOL 16V 

PLUS, Placa KEJ4669/MT, com o valor do veículo correspondente a R$ 

19.001,88 (dezenove mil e um reais e oitenta e oito centavos) e como 

comprador o próprio Requerente, bem como devendo o Requerido assumir 

todas as despesas inerentes à remissão do mesmo, por ter sido entregue 

desta maneira. Requer, ainda, que seja oficiado o DETRAN/MT, para que 

proceda à baixa do respectivo veículo, de modo que não sejam mais 

gerados débitos inerente a ele. Pugna, de igual modo, pela entrega do DUT 

do veículo Placa KEC3662/MT, com o valor correspondente ao contrato, R$ 

19.001,88 (dezenove mil e um reais e oitenta e oito centavos), com 

reconhecimento de firma pelo proprietário, e com data correspondente à 

realidade da entrega, entre outros pedidos liminares. Apresenta pedidos 

de natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. 

Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de evidência. Prescreve o artigo 311 do Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente 

da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou 
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o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente.” No caso em tela, entendo que, embora o 

demandante afirme que as alegações de fato podem ser comprovadas 

apenas documentalmente, a concessão da tutela de evidência com base 

no inciso IV do artigo 311 do CPC/15 não é cabível liminarmente, conforme 

dispõe o parágrafo único do mesmo artigo, sendo recomendável, por 

conseguinte, a prévia formação do contraditório. De igual modo, o 

presente feito não se enquadra nas hipóteses dos incisos II e III, vez que 

não restou comprovada a existência de tese firmada em julgamento de 

casos repetitivos ou em súmula vinculante, nem se trata de pedido 

reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de 

depósito, evidentemente. Ressalte-se que é descabido o deferimento da 

tutela de evidência quando inocorrer situação fática e jurídica que, de 

plano, convença o julgador da alta probabilidade de que a decisão final 

será no sentido da procedência da pretensão do requerente. Desse modo, 

estando ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela 

pretendida, visto que os pedidos formulados requerem melhor análise e 

exigem dilação probatória, impõe-se o indeferimento do pleito. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência, uma vez que 

não estão presentes nos autos os elementos ensejadores da medida, nos 

termos em que postulada. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 

13.105/15, designo o dia 08 de maio de 2018, às 14h, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009933-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009933-95.2017.8.11.0003 AUTOR: WESLLEY FERREIRA DE SOUZA 

RÉU: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C 

DANOS MORAIS ajuizada por WESLLEY FERREIRA DE SOUZA em 

desfavor de IUNI EDUCACIONAL – UNIC RONDONÓPOLIS ARNALDO 

ESTEVÃO LTDA., ambos devidamente qualificados na exordial. O autor 

alega, em síntese, que está cursando o 3º semestre o Curso de 

Odontologia oferecido pela ora Requerida e que, durante o 2º semestre, 

cursado de janeiro a junho de 2017, o Requerente não atingiu a média 

suficiente para que fosse aprovado na matéria de Odontologia 

Morfofuncional (OM). Aduz que, no segundo semestre do ano de 2017 

(julho a dezembro), o Requerente deveria cursar as matérias de 

Odontologia Pré-Clínica em Oclusão e Dentística (OPCOD); e Odontologia 

Pré-Clínica em Dentística e Periodontia (OPCDP). Porém foi informado pela 

Requerida que não poderia cursar essas matérias no semestre referido, 

tendo em vista que a matéria OM seria pré-requisito para cursar as 

matérias mencionadas no respectivo semestre. Sustenta que, 

posteriormente, buscou informações junto a Requerida, oportunidade em 

que foi informado que a matéria OM não poderia ser ofertada no segundo 

semestre deste ano (julho a dezembro), mas apenas e tão somente no 

primeiro semestre do ano de 2018, de modo que as matérias OPCOD e 

OPCDP só poderiam ser cursadas pelo autor no segundo semestre do ano 

de 2018 (julho a dezembro), razão pela qual afirma estar sendo 

prejudicado. Por conta de tais fatos, pleiteia o requerente a concessão da 

tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida proceda à matrícula 

do autor na sala especial que foi criada para o curso da matéria de 

Odontologia Morfofuncional (OM), na data de 01/11/2017. Apresenta 

pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. 

Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. A fim de 

melhor subsidiar a análise do pedido liminar apresentado, entendo por 

bem, previamente à apreciação do pedido de matrícula em sala especial, 

determinar seja intimada a parte requerida para se manifestar sobre 

aludida pretensão, sem prejuízo da posterior abertura do prazo para 

contestar (em seguida à audiência de conciliação a ser oportunamente 

designada, nos termos do CPC/2015). Assim, cite-se e intime-se a parte 

demandada a se manifestar sobre o pedido liminar, em 05 (cinco) dias. A 

seguir, conclusos para análise do pedido liminar. Rondonópolis/MT, 18 de 

dezembro de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005974-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDERLEI BELAO DE MAGALHAES (AUTOR)

ARISTEU NILDEMIR DE MAGALHAES (AUTOR)

SONIA ALVARENGA DE MAGALHAES (AUTOR)

AMARILDO MESSIAS DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DOS SANTOS BARBOSA (RÉU)

JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

TEOTINO VIANA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1005974-19.2017.8.11.0003 AUTOR: SIDERLEI BELAO DE MAGALHAES, 

ARISTEU NILDEMIR DE MAGALHAES, SONIA ALVARENGA DE 

MAGALHAES, AMARILDO MESSIAS DE MAGALHAES RÉU: MANOEL DOS 

SANTOS BARBOSA, JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA, TEOTINO 

VIANA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO ajuizada por SIDERLEI BELAO DE MAGALHAES, 

ARISTEU NILDEMIR DE MAGALHAES, SONIA ALVARENGA DE 

MAGALHAES e AMARILDO MESSIAS DE MAGALHAES em desfavor de 

MANOEL DOS SANTOS BARBOSA, JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA e 

TEOTINO VIANA DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, 

tendo por objeto o imóvel descrito na inicial, que os requerentes alegam 

possuir, de forma mansa, ininterrupta e sem oposição, há mais de 17 

(dezessete) anos. Por meio da decisão de ID 9746885, foi determinado 

que a parte autora comprovasse a alegada insuficiência de recursos para 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como indicasse o 

endereço dos requeridos MANOEL e TEOTINO. Em cumprimento à 

determinação supramencionada, a parte autora indicou o endereço dos 

requeridos e trouxe aos autos os documentos de ID 9927895 e seguintes. 

Contudo, verifico que os documentos acostados aos autos não se 

prestam a comprovar a impossibilidade de que a autora efetue o 

recolhimento das custas e despesas processuais, não obstante a 

razoabilidade dos argumentos no sentido da maior dificuldade financeira 

atualmente para fazê-lo. Desse modo, por entender que não restou 

demonstrada sua insuficiência de recursos para a demandante arcar com 

as custas processuais, INDEFIRO a gratuidade pretendida. Por outro lado, 

entendo aplicável ao caso o disposto no artigo 98, § 6º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 
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gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 6o Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” Assim, tenho por 

bem conceder à parte autora o direito ao parcelamento das custas 

processuais e taxas judiciais iniciais, em 05 (cinco) prestações mensais e 

sucessivas, de modo que a primeira parcela deverá ser recolhida e 

comprovada nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único do NCPC) e 

consequente extinção do processo (artigo 485, inciso I e IV do NCPC). 

Superada a irregularidade supramencionada, recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Citem-se, 

pessoalmente, os requeridos, bem como os confinantes, nos endereços 

indicados na inicial, e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos (artigos 246, § 3° e 259, 

I, NCPC), para, querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na 

petição inicial. Intimem-se para que manifestem eventual interesse na 

causa, os representantes das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal, no prazo de lei. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009759-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009759-86.2017.8.11.0003 AUTOR: WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA 

RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA em desfavor 

de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, devidamente qualificados na 

exordial. O autor alega, em síntese, que, no dia 01 de janeiro de 2012, 

realizou contrato de prestação de serviços educacionais com a 

Requerida, a fim de ingressar como acadêmico no curso de engenharia 

civil. Aduz que o valor referente a mensalidade do curso era de R$ 

1.735,00 (um mil setecentos e trinta e cinco reais), vencíveis no 5º dia útil. 

Contudo, afirma que, apesar de não constar no referido contrato, o 

Requerente foi beneficiado com uma bolsa de estudos no percentual de 

80% (oitenta por cento) sem data para encerramento, presumindo-se ter 

validade até o final do curso. Relata que, no ano de 2012, a mensalidade 

correspondia ao valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), já 

estando incluso o desconto de oitenta por cento, que no ano de 2014 

passou a ser cobrado o valor de R$ 282,41 (duzentos e oitenta e dois 

reais e quarenta e um centavos) e no ano de 2015 o valor era de R$ 

305,57 (trezentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Assim, 

afirma que os boletos passaram a ser emitidos naturalmente com o 

desconto de 80% (oitenta por cento), o que perdurou até o boleto com 

vencimento em 01/08/2016. Ressalta que, no mês de agosto de 2016, 

após tentar renovar a matrícula com o desconto devido, foi surpreendido 

com a supressão de seu desconto de 80% (oitenta por cento), passando 

a Requerida injustificadamente e sem qualquer aviso prévio a emitir boleto 

no valor integral de R$ 1.735,00 (um mil setecentos e trinta e cinco reais). 

Sustenta que, ao ter cancelada sua bolsa de estudos, o autor se viu 

obrigado a interromper o curso, uma vez que está reprovado na matéria 

de “Estágio Supervisionado” e necessita refazê-la para colar grau. 

Todavia, para cursá-la, o Requerente precisa efetuar a rematrícula, que, 

por sua vez, só poderá ser feita após a quitação de todos os débitos. 

Assevera que o valor atualizado da pendência financeira junto à requerida 

é de R$ 23.889,47 (vinte e três mil oitocentos e oitenta e nove reais e 

quarenta e sete centavos) correspondente ao período letivo de 2016. Por 

conta de tais fatos, pleiteia o deferimento da tutela de urgência, a fim de 

que seja determinado que a requerida autorize a rematrícula do requerente 

para o ano de 2018 com o desconto de 80% (cinquenta por cento), bem 

como que em todos os boletos a ser emitidos durante o curso e até o 

encerramento da graduação sejam aplicados o desconto devido, sob pena 

de multa diária e crime de desobediência. Apresenta pedidos de natureza 

final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. 

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência supramencionado, 

verifico que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da 

tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas requerem melhor 

análise e exigem dilação probatória, sendo recomendável, a priori, a 

formação do contraditório. Desse modo, não obstante a parte autora tenha 

trazido aos autos cópia do contrato celebrado, boletos e comprovantes de 

pagamento, e histórico de disciplinas cursadas, é certo que não há 

elementos seguros o suficiente para ensejar a concessão do pedido 

liminar apresentado, o que demanda melhor compreensão fática, haja vista 

que as razões que fundamentam o pedido de tutela de urgência dependem 

de melhor apuração. Verifico que não há nos autos qualquer contrato que 

comprove a concessão da referida bolsa de estudos ao demandante, nem 

informações sobre o período de validade/vigência ou eventuais requisitos 

para sua manutenção e/ou revogação, de modo a subsidiar este decisum. 

Não há, enfim, elementos indiciários que permitam concluir pela 

probabilidade do direto invocado, ao menos nessa fase de cognição 

sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos 

termos da disposição legal referida, é descabido o deferimento da tutela 

de urgência quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, 

convença o julgador acerca da probabilidade do direito e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que não 

estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da medida 

liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, designo o dia 

08 de maio de 2018, às 13h30min, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008178-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODELITA CAVALCANTE DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1008178-36.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ODELITA CAVALCANTE DE 

SOUZA ALMEIDA REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ODELITA 

CAVALCANTE DE SOUZA ALMEIDA em face de BANCO VOTORANTIM 

S.A, ambos devidamente qualificados na exordial. A autora alega, em 

síntese, que nunca solicitou e recebeu qualquer tipo de empréstimo da ré. 

Contudo, afirma que a ré vem realizando operações financeiras em seu 

nome e que os valores de tais empréstimos estavam sendo descontados 

no benefício que recebe do INSS. Aduz que foram realizados 05 (cinco) 

empréstimos, sem sua anuência, na data de 07.06.2014, nos valores de 

R$ 785,13 (setecentos e oitenta e cinco reais e treze centavos), R$ 

1.359,95 (mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco 
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centavos), R$ 1.622,85 (mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e 

cinco centavos), R$ 1.044,14 (mil e quarenta e quatro reais e quatorze 

centavos) e R$ 753,09 (setecentos e cinquenta e três reais e nove 

centavos). Ressalta que não solicitou qualquer tipo de empréstimo junto ao 

banco Réu, não sacou tais valores e que o desconto indevido que vem 

sendo efetuado em sua conta, causando-lhe prejuízos. Por conta de tais 

fatos, pleiteia a requerente o deferimento da tutela de urgência, a fim de 

determinada a suspensão da cobrança das parcelas lançadas no 

benefício da autora (INSS), fixando multa diária a ser estipulada por este 

juízo. Por conta de tais fatos, pleiteia a requerente o deferimento da tutela 

de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão da cobrança das 

parcelas lançadas no beneficio da autora (INSS). Apresenta pedidos de 

natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. 

Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência supramencionado, 

verifico que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da 

tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas requerem melhor 

análise e exigem dilação probatória, sendo recomendável, a priori, a 

formação do contraditório. Nota-se que não há nos autos comprovação de 

que a autora não teria recebido crédito referente ao empréstimo 

supostamente não contratado, vez que não foi juntado qualquer extrato 

bancário detalhado. Demais disso, os documentos trazidos pela autora 

demonstram uma vasta lista de empréstimos consignados contratados (ID 

10340907), ainda que em situação encerrada, excluída ou ativa, razão 

pela qual, por ora, não constato a evidência da probabilidade do direito 

postulado. Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS 

CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. Verificado 

o não preenchimento dos requisitos do art. 273 , caput e inciso I , do CPC , 

desaconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória que indeferiu a 

antecipação da tutela pleiteada no sentido de excluir os descontos 

mensais das parcelas atinentes a empréstimos consignados que o 

agravante assevera não ter contratado. Imprescindível a dilação 

probatória. SEGUIMENTO NEGADO. (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 

70060329539, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 23/06/2014) Desse modo, não 

obstante a parte autora tenha trazido aos autos extrato do benefício do 

I.N.S.S, é certo que não há elementos seguros o suficiente para ensejar a 

concessão do pedido liminar apresentado, o que demanda melhor 

compreensão fática, haja vista que as razões que fundamentam o pedido 

de tutela de urgência dependem de melhor apuração. Não há, enfim, 

elementos indiciários que permitam concluir pela probabilidade do direto 

invocado, ao menos nessa fase de cognição sumária, consoante prevê o 

artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos termos da disposição legal 

referida, é descabido o deferimento da tutela de urgência quando 

inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o julgador 

acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, uma vez que não estão presentes nos autos os 

elementos aptos à concessão da medida liminar. Conforme o disposto no 

artigo 334 da lei 13.105/15, designo o dia 24 de abril de 2018, às 

08h30min, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, lei n. 13.105/15. Observe-se a PRIORIDADE LEGAL na 

tramitação deste feito, que tem em seu polo ativo pessoa idosa, atendendo 

sua condição ao que estabelece o artigo 1048, inciso I, do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008185-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODELITA CAVALCANTE DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1008185-28.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ODELITA CAVALCANTE DE 

SOUZA ALMEIDA REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ODELITA 

CAVALCANTE DE SOUZA ALMEIDA em face de BANCO VOTORANTIM 

S.A, ambos devidamente qualificados na exordial. A autora alega, em 

síntese, que nunca solicitou e recebeu qualquer tipo de empréstimo do réu. 

Contudo, afirma que a ré vem realizando operações financeiras em nome 

da autora cujos valores dos empréstimos estavam sendo descontados em 

seu beneficio do INSS. Afirma que foi realizado um empréstimo, sem sua 

anuência, em junho de 2014 no valor de R$ 3.750,16 (três mil setecentos e 

cinquenta reais e dezesseis centavos). Por conta de tais fatos, pleiteia a 

requerente o deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja 

determinada a suspensão da cobrança das parcelas lançadas no 

benefício da autora (INSS). Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. Em relação ao 

pedido de tutela de urgência supramencionado, verifico que não se fazem 

presentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida, visto que 

as alegações apresentadas requerem melhor análise e exigem dilação 

probatória, sendo recomendável, a priori, a formação do contraditório. 

Nota-se que não há nos autos comprovação de que a autora não teria 

recebido crédito referente ao empréstimo supostamente não contratado, 

vez que não foi juntado qualquer extrato bancário detalhado. Demais 

disso, os documentos trazidos pela autora demonstram uma vasta lista de 

empréstimos consignados contratados (ID 10342870), ainda que em 

situação encerrada, excluída ou ativa, razão pela qual, por ora, não 

constato a evidência da probabilidade do direito postulado. Nesse sentido, 

colha-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS 

JURIDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE 

NÃO CONTRATAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 

PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. Verificado o não preenchimento dos 

requisitos do art. 273 , caput e inciso I , do CPC , desaconselhável, por 

ora, reverter a decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela 

pleiteada no sentido de excluir os descontos mensais das parcelas 

atinentes a empréstimos consignados que o agravante assevera não ter 

contratado. Imprescindível a dilação probatória. SEGUIMENTO NEGADO. 

(TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70060329539, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 

23/06/2014) Desse modo, não obstante a parte autora tenha trazido aos 

autos extrato do benefício do I.N.S.S, é certo que não há elementos 

seguros o suficiente para ensejar a concessão do pedido liminar 

apresentado, o que demanda melhor compreensão fática, haja vista que 

as razões que fundamentam o pedido de tutela de urgência dependem de 

melhor apuração. Não há, enfim, elementos indiciários que permitam 

concluir pela probabilidade do direto invocado, ao menos nessa fase de 

cognição sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. 

Ressalte-se que, nos termos da disposição legal referida, é descabido o 

deferimento da tutela de urgência quando inocorrer situação fática e 
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jurídica que, de plano, convença o julgador acerca da probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez 

que não estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da 

medida liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, 

designo o dia 24 de abril de 2018, às 09h, para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. 

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Observe-se a PRIORIDADE LEGAL na tramitação deste feito, que tem em 

seu polo ativo pessoa idosa, atendendo sua condição ao que estabelece o 

artigo 1048, inciso I, do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010406-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAMPOS NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010406-81.2017.8.11.0003 AUTOR: RODRIGO CAMPOS NUNES RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por RODRIGO 

CAMPOS NUNES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. O autor alega, em síntese, que possui contrato de prestação de 

serviço de fornecimento de energia elétrica de sua residência com a 

empresa reclamada, através da Unidade Consumidora nº 6/2071028-1. 

Aduz que foi notificado da existência de um débito pretérito em sua conta 

de energia elétrica, no valor de R$299,39 (duzentos e noventa e nove 

reais), referente aos meses de ABRIL/2016 a JUNHO/2017. Sustenta que 

o suposto valor equivale a débitos eventuais, os quais deveriam ter sido 

cobrados separadamente pelas vias ordinárias. Por conta de tais fatos, 

pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim de que a requerida se 

abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia de elétrica, 

em face do não pagamento do débito pretérito, bem como se abstenha de 

inscrever o nome do autor nos órgãos SPC E SERASA, quanto ao débito 

pretérito principal no valor de R$ 299,39 ou R$ 49,90, referente a 6 faturas 

recebidas. Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era o 

que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da 

Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 

13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o 

artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pelo requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que, ao que parece, a empresa requerida 

teria emitido fatura com valor diverso do comumente consumido pela parte 

autora, o que pode constituir cobrança indevida, estando o demandante na 

iminência de ter o fornecimento de energia elétrica suspenso e o nome 

negativado em razão da aludida cobrança. O perigo de dano é evidente, 

pois, é certo que a suspensão de energia elétrica causa prejuízos, por se 

tratar de serviço essencial, ainda mais se tal suspensão se dá 

indevidamente. Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, nos 

termos do artigo 296 do Novo Código de Processo Civil, ser modificada a 

qualquer tempo, diante de eventual alteração da situação do quadro 

probatório. Com essas considerações, preenchidos os elementos do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência 

para determinar, tão somente, que a requerida, no prazo de 05 (cinco) 

dias, suspenda a cobrança das faturas sub judice, bem como se abstenha 

de realizar o corte do fornecimento de energia elétrica da Unidade 

Consumidora da parte autora, abstendo-se, de igual modo, de incluir o 

nome do demandante no banco de dados dos órgãos de proteção crédito 

em razão da aludida cobrança, até ulterior deliberação deste Juízo, sob 

pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor, devendo a 

parte autora prosseguir com o regular adimplemento das faturas durante o 

decorrer da demanda, salvo decisão em contrário. Conforme o disposto no 

artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 15 de maio de 2018, às 11h, 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências 

desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do 

novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE, INCLUSIVE EM PLANTÃO 

JUDICIÁRIO. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2017. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010414-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA CIRILO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010414-58.2017.8.11.0003 AUTOR: ROSALINA CIRILO CARDOSO RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ROSALINA 

CIRILO CARDOSO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. A autora alega, em síntese, que possui contrato de prestação de 

serviço de fornecimento de energia elétrica de sua residência com a 

empresa reclamada, através da Unidade Consumidora nº 6/1025842-4. 

Aduz que foi notificado da existência de um débito pretérito em sua conta 

de energia elétrica, no valor de R$ 6.718,67 (seis mil setecentos e dezoito 

reais) referentes aos meses de JULHO/2016 a AGOSTO/2017. Sustenta 

que o suposto valor equivale a débitos eventuais, os quais deveriam ter 

sido cobrados separadamente pelas vias ordinárias. Por conta de tais 

fatos, pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim de que a requerida 

se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia de 

elétrica, em face do não pagamento do débito pretérito no valor de R$ 

6.718,67, bem como se abstenha de inscrever o nome do autor nos 

órgãos SPC E SERASA. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 
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do direito alegado pelo requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que, ao que parece, a empresa requerida 

teria emitido fatura com valor muito superior ao comumente consumido pela 

parte autora, o que pode constituir cobrança indevida, estando o 

demandante na iminência de ter o fornecimento de energia elétrica 

suspenso e o nome negativado em razão da aludida cobrança. O perigo 

de dano é evidente, pois, é certo que a suspensão de energia elétrica 

causa prejuízos, por se tratar de serviço essencial, ainda mais se tal 

suspensão se dá indevidamente. Ademais, consigna-se que a tutela 

deferida poderá, nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo 

Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da 

situação do quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os 

elementos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela 

de urgência para determinar, tão somente, que a requerida, no prazo de 

05 (cinco) dias, suspenda a cobrança da fatura sub judice, bem como se 

abstenha de realizar o corte do fornecimento de energia elétrica da 

Unidade Consumidora da parte autora, abstendo-se, de igual modo, de 

incluir o nome do demandante no banco de dados dos órgãos de proteção 

crédito em razão da aludida cobrança, até ulterior deliberação deste Juízo, 

sob pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor, devendo a 

parte autora prosseguir com o regular adimplemento das faturas durante o 

decorrer da demanda, salvo decisão em contrário. Conforme o disposto no 

artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 15 de maio de 2018, às 13h, 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências 

desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do 

novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE, INCLUSIVE EM PLANTÃO 

JUDICIÁRIO. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2017. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010417-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA MARQUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010417-13.2017.8.11.0003 AUTOR: SORAIA MARQUES FERREIRA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por SORAIA 

MARQUES FERREIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. A autora alega, em síntese, que possui contrato de prestação de 

serviço de fornecimento de energia elétrica de sua residência com a 

empresa reclamada, através da Unidade Consumidora nº 6/1237235-5. 

Aduz que foi notificada da existência de um débito pretérito em sua conta 

de energia elétrica, no valor de R$ 444,59 (quatrocentos e quarenta e 

quatro reais e cinquenta e nove centavos), referente a alguns meses do 

ano de 2016. Sustenta que o suposto valor equivale a débitos eventuais, 

os quais deveriam ter sido cobrados separadamente pelas vias ordinárias. 

Por conta de tais fatos, pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim 

de que a requerida se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento 

de energia de elétrica, em face do não pagamento do débito pretérito 

supramencionado, bem como se abstenha de inscrever o nome do autor 

nos órgãos SPC E SERASA. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pelo requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que, ao que parece, a empresa requerida 

teria emitido fatura com valor muito superior ao comumente consumido pela 

parte autora, o que pode constituir cobrança indevida, estando o 

demandante na iminência de ter o fornecimento de energia elétrica 

suspenso e o nome negativado em razão da aludida cobrança. O perigo 

de dano é evidente, pois, é certo que a suspensão de energia elétrica 

causa prejuízos, por se tratar de serviço essencial, ainda mais se tal 

suspensão se dá indevidamente. Ademais, consigna-se que a tutela 

deferida poderá, nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo 

Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da 

situação do quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os 

elementos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela 

de urgência para determinar, tão somente, que a requerida, no prazo de 

05 (cinco) dias, suspenda a cobrança da fatura sub judice, bem como se 

abstenha de realizar o corte do fornecimento de energia elétrica da 

Unidade Consumidora da parte autora, abstendo-se, de igual modo, de 

incluir o nome do demandante no banco de dados dos órgãos de proteção 

crédito em razão da aludida cobrança, até ulterior deliberação deste Juízo, 

sob pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor, devendo a 

parte autora prosseguir com o regular adimplemento das faturas durante o 

decorrer da demanda, salvo decisão em contrário. Conforme o disposto no 

artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 15 de maio de 2018, às 

13h30min, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE, 

INCLUSIVE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010422-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE FREITAS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010422-35.2017.8.11.0003 AUTOR: VANESSA DE FREITAS SANTOS 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por VANESSA 

DE FREITAS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. A autora alega, em síntese, que possui contrato de prestação de 

serviço de fornecimento de energia elétrica de sua residência com a 

empresa reclamada, através da Unidade Consumidora nº 6/2242687-8. 

Aduz que foi notificada da existência de um débito pretérito em sua conta 

de energia elétrica, no valor de R$ 639,02 (seiscentos e trinta e nove reais 
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e dois centavos), referentes aos meses de JUNHO/2016 a AGOSTO/2017. 

Sustenta que o suposto valor equivale a débitos eventuais, os quais 

deveriam ter sido cobrados separadamente pelas vias ordinárias. Por 

conta de tais fatos, pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim de 

que a requerida se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, em face do não pagamento do débito pretérito 

supramencionado, bem como se abstenha de inscrever o nome do autor 

nos órgãos SPC E SERASA. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pelo requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que, ao que parece, a empresa requerida 

teria emitido fatura com valor muito superior ao comumente consumido pela 

parte autora, o que pode constituir cobrança indevida, estando o 

demandante na iminência de ter o fornecimento de energia elétrica 

suspenso e o nome negativado em razão da aludida cobrança. O perigo 

de dano é evidente, pois, é certo que a suspensão de energia elétrica 

causa prejuízos, por se tratar de serviço essencial, ainda mais se tal 

suspensão se dá indevidamente. Ademais, consigna-se que a tutela 

deferida poderá, nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo 

Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da 

situação do quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os 

elementos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela 

de urgência para determinar, tão somente, que a requerida, no prazo de 

05 (cinco) dias, suspenda a cobrança da fatura sub judice, bem como se 

abstenha de realizar o corte do fornecimento de energia elétrica da 

Unidade Consumidora da parte autora, abstendo-se, de igual modo, de 

incluir o nome do demandante no banco de dados dos órgãos de proteção 

crédito em razão da aludida cobrança, até ulterior deliberação deste Juízo, 

sob pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor, devendo a 

parte autora prosseguir com o regular adimplemento das faturas durante o 

decorrer da demanda, salvo decisão em contrário. Conforme o disposto no 

artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 15 de maio de 2018, às 14h, 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências 

desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do 

novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE, INCLUSIVE EM PLANTÃO 

JUDICIÁRIO. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2017. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008552-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE OLIVEIRA SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1008552-52.2017.8.11.0003 AUTOR: ADRIANE DE OLIVEIRA SENA RÉU: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO (COM ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA) 

ajuizada por ADRIANE DE OLIVEIRA SENA em desfavor de BANCO 

LOSANGO SA, ambos devidamente qualificados na exordial. A autora 

alega, em síntese, que o requerido teria lançado indevidamente seu nome 

nos cadastros de restrição ao crédito, em razão de um débito inexistente, 

no valor de R$315,97 (trezentos e quinze reais e noventa e sete 

centavos). Alega, ainda, que nunca teve qualquer vínculo com a 

requerida. Por conta de tais fatos, requer a concessão de tutela de 

urgência para exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. 

Pugna, ao final, pelo reconhecimento da inexistência do débito e pela 

concessão de indenização pelo dano moral sofrido. Junta documentos. 

Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pela requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que o nome da autora pode estar inscrito no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por um débito que, ao 

que parece, pode constituir cobrança indevida. O perigo de dano é 

evidente, diante dos prejuízos sofridos quando se tem o nome inserido no 

rol dos órgãos de proteção ao crédito, gerando restrições à sua 

credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, consigna-se que a tutela 

deferida poderá, nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo 

Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da 

situação do quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os 

elementos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela 

de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

exclua o nome da parte autora do banco de dados do Serviço de Proteção 

ao Crédito - SCPC/SERASA, em relação ao apontamento sub judice, até 

ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já 

aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de 

descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, 

consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do 

Código de Defesa do Consumidor. Conforme o disposto no artigo 334 da 

Lei 13.105/15, designo o dia 24 de abril de 2018, às 14h30min, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008627-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARQUES DA SILVA MATTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1008627-91.2017.8.11.0003 AUTOR: APARECIDA MARQUES DA SILVA 

MATTA RÉU: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR DE 
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SUSPENSÃO DOS DESCONTOS C/C INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL 

ajuizada por APARECIDA MARQUES DA SILVA MATTA em face de 

BANCO CRUZEIRO DO SUL, ambos devidamente qualificados na exordial. 

A autora alega, em síntese, que, em 2007, a requerida lhe enviou um 

cartão sem ter solicitado ou ter assinado qualquer contrato. Afirma que, 

necessitando do dinheiro, fez saques no valor de aproximadamente R$ 

3.000,00 (três mil reais). Aduz que a Requerida não tem dado informações 

quanto à previsão do fim dos descontos que estão sendo realizados em 

sua folha de pagamento, no valor mensal de valor de R$ 299,61 (duzentos 

noventa reias e sessenta e um centavos). Por conta de tais fatos, pleiteia 

a requerente o deferimento da tutela de urgência, a fim de que o banco 

demandado suspenda os descontos bancários e se abstenha de inserir o 

nome da autora no órgão de proteção ao crédito. Apresenta pedidos de 

natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. 

Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência supramencionado, 

verifico que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da 

tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas requerem melhor 

análise e exigem dilação probatória, sendo recomendável, a priori, a 

formação do contraditório. Nota-se que a parte autora não nega que 

utilizou o crédito disponibilizado pela requerida, de modo que se faz 

descabida a pretensão de que o banco demandado suspenda as 

cobranças e se abstenha de negativar o nome da requerente. Por outro 

lado, afirma a demandante, tão somente, que desconhece a previsão do 

fim dos descontos que estão sendo realizados em sua folha de 

pagamento, razão pela qual, por ora, não constato a evidência da 

probabilidade do direito postulado. Desse modo, não obstante a parte 

autora tenha trazido aos autos cópia das faturas e processo discutido 

junto ao PROCON, é certo que não há elementos seguros o suficiente para 

ensejar a concessão do pedido liminar apresentado, o que demanda 

melhor compreensão fática, haja vista que as razões que fundamentam o 

pedido de tutela de urgência dependem de melhor apuração. Nesse 

sentido, colha-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. 

ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INDEFERIMENTO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. Verificado o não 

preenchimento dos requisitos do art. 273 , caput e inciso I , do CPC , 

desaconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória que indeferiu a 

antecipação da tutela pleiteada no sentido de excluir os descontos 

mensais das parcelas atinentes a empréstimos consignados que o 

agravante assevera não ter contratado. Imprescindível a dilação 

probatória. SEGUIMENTO NEGADO. (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 

70060329539, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 23/06/2014) Não há, enfim, elementos 

indiciários que permitam concluir pela probabilidade do direto invocado, ao 

menos nessa fase de cognição sumária, consoante prevê o artigo 300 do 

CPC/2015. Ressalte-se que, nos termos da disposição legal referida, é 

descabido o deferimento da tutela de urgência quando inocorrer situação 

fática e jurídica que, de plano, convença o julgador acerca da 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, uma vez que não estão presentes nos autos os elementos aptos 

à concessão da medida liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 

13.105/15, designo o dia 08 de maio de 2018, 14h30min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008662-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MESSIAS VIOLATO (RÉU)

HERMINIO MESSIAS VIOLATO (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1008662-51.2017.8.11.0003 AUTOR: GRANLIDER TRANSPORTES E 

AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME RÉU: NELSON MESSIAS 

VIOLATO, HERMINIO MESSIAS VIOLATO Vistos etc. Trata-se de Ação 

Condenatória c/c Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela Antecipada 

ajuizada por GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE 

CARGAS LTDA-ME em desfavor de NELSON MESSIAS VIOLATO e 

HERMÍNIO MESSIAS VIOLATO, ambos devidamente qualificados na 

exordial. A autora alega, em síntese, que é empresa que atua no ramo de 

transportes, tendo como uma de suas atividades o agenciamento de 

cargas, sendo muitas vezes contratada para repassar a um terceiro para 

realizar o transporte do produto. Aduz que, em 07 de março de 2017, a 

empresa Glencore Importadora e Exportadora S/A, contratou os serviços 

da Autora para agenciar e transportar a quantidade de 38.720,00 KG de 

soja em grãos, tendo como valor total do produto a importância de R$ 

61.952,00, cujo transporte teria como destino final a recebedora T Grão 

Cargo Terminal de Granéis S/A, localizada na A Silo do Porto de Santos, 

s/nº, Cais, na cidade de Santos-SP. Sustenta que, para realização do 

transporte, a empresa Autora subcontratou os serviços do Réu, Sr. 

NELSON MESSIAS VIOLATO, proprietário do automotor M. Benz, placa 

JZZ1238, bem como, da carreta SR NOMA SR3E27, placa NUB0619, cujo 

veículo seria dirigido pelo motorista HERMINIO MESSIAS VIOLATO. 

Contudo, afirma que os Réus não realizaram os serviços como contratado, 

sendo registrado o Boletim de Ocorrência nº 2017.192088, oportunidade 

em que se declarou que após meses da contratação dos serviços, os 

Réus não haviam entregado o produto no seu destino. Ressalta que até o 

presente momento o produto não restou entregue em seu destino, razão 

pela qual a autora teria deixado de receber a importância referente ao 

serviço contratado pela empresa Glencore Importadora e Exportadora S/A, 

no montante de R$ 13.552,00. Por conta de tais fatos, pleiteia a requerente 

o deferimento da tutela de urgência, a fim de determinado o bloqueio do 

automotor M. Benz, placa CLH3975, RENAVAM 00885697642, de 

propriedade do Réu, NELSON MESSIAS VIOLATO, CPF 089.802.238-03, de 

propriedade do Réu, NELSON MESSIAS VIOLATO, CPF 089.802.238-03, 

pelo sistema Renajud. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Passo à 

análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 

2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência 

supramencionado, verifico que não se fazem presentes os requisitos para 

a concessão da tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas 

requerem melhor análise e exigem dilação probatória, sendo 

recomendável, a priori, a formação do contraditório. Desse modo, não 

obstante a parte autora tenha trazido aos autos cópia do boletim de 

ocorrência, carta frete e comprovantes de pagamento, é certo que não há 

elementos seguros o suficiente para ensejar a concessão do pedido 

liminar apresentado, o que demanda melhor compreensão fática, haja vista 

que as razões que fundamentam o pedido de tutela de urgência dependem 

de melhor apuração. Não há, enfim, elementos indiciários que permitam 

concluir pela probabilidade do direto invocado, ao menos nessa fase de 

cognição sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. 

Ressalte-se que, nos termos da disposição legal referida, é descabido o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 79 de 1153



deferimento da tutela de urgência quando inocorrer situação fática e 

jurídica que, de plano, convença o julgador acerca da probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez 

que não estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da 

medida liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, 

designo o dia 08 de maio de 2018, às 15h, para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. 

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008671-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA GIACOMOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO NUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1008671-13.2017.8.11.0003 REQUERENTE: HELENA MARIA GIACOMOLLI 

REQUERIDO: MARCIO ROGERIO NUNES DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por HELENA 

MARIA GIACOMOLLI PIMENTEL em desfavor de MARCIO ROGÉRIO NUNES 

DE SOUZA, ambos devidamente qualificados na exordial. A autora alega, 

em síntese, que foi proprietária do veículo GM CHEVETTE, descrito na 

exordial, e que, em 02 de dezembro de 2004, vendeu o veículo ao 

requerido. Aduz que o requerido se comprometeu em efetivar a 

transferência do bem, mas não o fez, deixando de realizar os pagamentos 

de IPVA, o que ensejou na negativação do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito. Por conta de tais fatos, requer a concessão de tutela 

de urgência, a fim de que o réu seja compelido a transferir o veículo 

supramencionado, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. 

Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia 

relatar. Fundamento. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do 

pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do 

Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência 

supramencionado, verifico que não se fazem presentes os requisitos para 

a concessão da tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas 

requerem melhor análise e exigem dilação probatória, sendo 

recomendável, a priori, a formação do contraditório. Desse modo, não 

obstante a parte autora tenha trazido aos autos cópia do documento do 

veículo e autorização para transferência, é certo que não há elementos 

seguros o suficiente para ensejar a concessão do pedido liminar 

apresentado, o que demanda melhor compreensão fática, haja vista que 

as razões que fundamentam o pedido de tutela de urgência dependem de 

melhor apuração. Não há, enfim, elementos indiciários que permitam 

concluir pela probabilidade do direto invocado, ao menos nessa fase de 

cognição sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. 

Ressalte-se que, nos termos da disposição legal referida, é descabido o 

deferimento da tutela de urgência quando inocorrer situação fática e 

jurídica que, de plano, convença o julgador acerca da probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez 

que não estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da 

medida liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, 

designo o dia 24 de abril de 2018, às 10h, para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. 

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008781-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO LEGUIZAMON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZELEI APARECIDA SZIATKOWSKI (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1008781-12.2017.8.11.0003 AUTOR: CARLOS ANTONIO LEGUIZAMON 

RÉU: ROZELEI APARECIDA SZIATKOWSKI Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL 

C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ajuizada por CARLOS ANTÔNIO LEGUIZAMON em desfavor de 

ROSELEI APARECIDA SZIATKOWSKI, ambos devidamente qualificados na 

exordial. O autor alega, em síntese, que é ex-esposo da requerida, e que, 

quando do fim da relação conjugal, as partes realizaram acordo em 

relação à partilha dos bens adquiridos na constância da união conjugal. 

Aduz que, no aludido acordo, foi instituído para que a Requerida 

assumisse a responsabilidade de quitação das parcelas vincendas do 

Contrato de Financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal e ainda 

a “Transferência do Contrato de Financiamento do Imóvel” para seu nome, 

para que a Titularidade e Responsabilidade posteriores a qualquer 

ocorrência futura e segurança própria de Propriedade do Bem, recaísse 

sobre sua total responsabilidades e direitos adquiridos, de posse real de 

fato e também propriedade. Contudo, afirma que a requerida vem 

descumprindo o devido acordo, deixando de adimplir as parcelas do 

financiamento, as quais se encontram registradas em nome do requerente, 

estando o autor na iminência de ter seu nome negativado. Por conta de 

tais fatos, pleiteia o requerente a concessão da tutela de urgência, a fim 

de que seja deferida a proposta apresentada no ID 10526657 - Pág. 11. 

Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia 

relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 

13.105/15. A fim de melhor subsidiar a análise do pedido liminar 

apresentado, entendo por bem, previamente à apreciação do pedido de 

deferimento da proposta apresentada, determinar seja intimada a parte 

requerida para se manifestar sobre aludida pretensão, sem prejuízo da 

posterior abertura do prazo para contestar (em seguida à audiência de 

conciliação a ser oportunamente designada, nos termos do CPC/2015). 

Assim, cite-se e intime-se a parte demandada a se manifestar sobre o 

pedido liminar, notadamente a proposta constante no ID 10526657 - Pág. 

11, em 05 (cinco) dias. A seguir, conclusos. Rondonópolis/MT, 19 de 

dezembro de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008821-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO RAFAEL AMARAL DE CAMPOS PIRAZZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R C PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES - ME (RÉU)
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Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1008821-91.2017.8.11.0003 AUTOR: ICARO RAFAEL AMARAL DE 

CAMPOS PIRAZZA RÉU: R C PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES - ME 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por ÍCARO RAFAEL AMARAL DE CAMPOS PIRAZZA em desfavor 

de R C PEREIRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES –ME, ambos devidamente 

qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que, no dia 03 de 

fevereiro de 2016, efetuou a contratação através de um Instrumento 

Particular, com efeito de escritura pública, de venda, compra e 

financiamento de imóvel, de acordo com as normas do programa Minha 

Casa Minha Vida, NR 298.010.140, correspondente a um imóvel localizado 

na Rua 03, Lote 11, Quadra C, Sitio e recreios recanto Maria Flavia, nesta 

cidade de Rondonópolis-MT. Aduz, que no referido contrato, o autor tem 

como credor fiduciário a Instituição financeira Banco do Brasil S.A, sendo 

concedido ao autor, na forma de financiamento, o valor de R$ 84.000,00 

(oitenta e quatro mil reais), parcelados em 361 (trezentos e sessenta e 

uma) parcelas. Contudo, afirma que após mudar-se para ao imóvel 

adquirido, foi surpreendido ao notar que as obras correspondentes ao de 

fornecimento dos serviços de água potável para o residencial não haviam 

sido concluídas. Por conta de tais fatos, pleiteia a requerente o 

deferimento da tutela de urgência, a fim de a requerida seja compelida a 

iniciar as obras de saneamento básico no residencial “Lili Garcia”, em 48 

(quarenta e oito) horas, e que a obra seja totalmente concluída em até 15 

(quinze) dias, sob pena de multa diária. Apresenta pedidos de natureza 

final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. 

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência supramencionado, 

verifico que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da 

tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas requerem melhor 

análise e exigem dilação probatória, sendo recomendável, a priori, a 

formação do contraditório. Desse modo, não obstante a parte autora tenha 

trazido aos autos cópia contrato entabulado, é certo que não há elementos 

seguros o suficiente para ensejar a concessão do pedido liminar 

apresentado, o que demanda melhor compreensão fática, haja vista que 

as razões que fundamentam o pedido de tutela de urgência dependem de 

melhor apuração. Não há, enfim, elementos indiciários que permitam 

concluir pela probabilidade do direto invocado, ao menos nessa fase de 

cognição sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. 

Ressalte-se que, nos termos da disposição legal referida, é descabido o 

deferimento da tutela de urgência quando inocorrer situação fática e 

jurídica que, de plano, convença o julgador acerca da probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez 

que não estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da 

medida liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, 

designo o dia 08 de maio de 2018, às 15h30min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008937-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MARTINS GARCIA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1008937-97.2017.8.11.0003 REQUERENTE: TATIANE RODRIGUES LIRA 

REQUERIDO: GUSTAVO MARTINS GARCIA - ME Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por TATIANE RODRIGUES LIRA em face 

de GUSTAVO MARTINS GARCIA – ME, ambos devidamente qualificados 

na exordial. A autora alega, em síntese, que ficou sabendo por meio de 

propaganda através da internet que a Requerida estava precisando de 

modelos para ministrar o Curso de Micro-Pigmentação de Sobrancelhas. 

Aduz que se apresentou na sede da Requerida para o procedimento no 

dia 06 de fevereiro de 2017, como modelo para os alunos do aludido 

curso, sob a orientação da professora Leneir. Sustenta que, ao final da 

primeira etapa do referido curso, a Autora foi orientada a esperar 30 dias 

para que pudesse fazer o retoque final. Relata que a professora teria dito 

que o retoque final deveria ser feito na casa da aluna chamada Paula e 

que a autora ainda teria que pagar R$ 50,00 (cinquenta reais). Afirma que 

estranhou tal informação, pois alega que o valor dos procedimentos já fora 

cobrado das alunas matriculadas no Curso e que o retoque final deveria 

ser feito nas dependências do Instituto e com a supervisão da Professora 

Leneir, vez que a referida aluna ainda não tinha concluído o Curso e não 

estava apta para tal procedimento sem acompanhamento de uma 

profissional. Contudo, alega que, por desconhecer a sistemática do curso, 

fez o retoque final no dia 10 de março de 2017 e pagou o valor cobrado 

pela aluna do curso. Assevera que o serviço foi mal feito, de modo que 

ficou com as sobrancelhas assimétricas e com a perda da harmonia 

estética do rosto. Ressalta que, ao contatar a professora Leneir, foi 

informada que a professora e o Instituto Mix não se responsabilizavam 

pelo ocorrido. Afirma que, diante da inércia da parte demandada, a autora 

teve que realizar 03 (três) sessões de tratamento a laser com a 

profissional médica dermatologista, além de acompanhamento constante 

de profissional em Designer de sobrancelha, totalizando gastos no valor 

de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais). Por conta de tais fatos, pleiteia a 

requerente o deferimento da tutela de urgência, a fim de que a requerida 

seja compelida a ressarcir a autora pelas despesas suportadas, no valor 

de R$1.090,00 (um mil e noventa reais), devidamente corrigidos. 

Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia 

relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 

13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o 

artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. Em relação ao 

pedido de tutela de urgência supramencionado, verifico que não se fazem 

presentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida, visto que 

as alegações apresentadas requerem melhor análise e exigem dilação 

probatória, sendo recomendável, a priori, a formação do contraditório. 

Desse modo, não obstante a parte autora tenha trazido aos autos 

fotografias, reclamação realizada junto ao Procon, entre outros 

documentos, é certo que não há elementos seguros o suficiente para 

ensejar a concessão do pedido liminar apresentado, o que demanda 

melhor compreensão fática, haja vista que as razões que fundamentam o 

pedido de tutela de urgência dependem de melhor apuração. Não há, 

enfim, elementos indiciários que permitam concluir pela probabilidade do 

direto invocado, ao menos nessa fase de cognição sumária, consoante 

prevê o artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos termos da 

disposição legal referida, é descabido o deferimento da tutela de urgência 

quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o 

julgador acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco 
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ao resultado útil do processo. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, uma vez que não estão presentes nos autos 

os elementos aptos à concessão da medida liminar. Conforme o disposto 

no artigo 334 da lei 13.105/15, designo o dia 08 de maio de 2018, às 16h, 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências 

desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do 

novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008991-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CIDALIA ARAUJO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1008991-63.2017.8.11.0003 REQUERENTE: CIDALIA ARAUJO FERREIRA 

REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CC INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

CIDÁLIA ARAUJO FERREIRA em desfavor de BANCO IBI S.A BANCO 

MÚLTIPLO, ambos devidamente qualificados na exordial. A autora alega, 

em síntese, que o requerido teria lançado indevidamente seu nome nos 

cadastros de restrição ao crédito, em razão de um débito inexistente. Por 

conta de tais fatos, requer a concessão de tutela de urgência para 

exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. Pugna, ao final, 

pelo reconhecimento da inexistência do débito e pela concessão de 

indenização pelo dano moral sofrido. Junta documentos. Era o que cabia 

relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 

13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o 

artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pela requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que o nome da autora pode estar inscrito no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por um débito que, ao 

que parece, pode constituir cobrança indevida. O perigo de dano é 

evidente, diante dos prejuízos sofridos quando se tem o nome inserido no 

rol dos órgãos de proteção ao crédito, gerando restrições à sua 

credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, consigna-se que a tutela 

deferida poderá, nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo 

Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da 

situação do quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os 

elementos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela 

de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

exclua o nome da parte autora do banco de dados do Serviço de Proteção 

ao Crédito - SCPC/SERASA, em relação ao apontamento sub judice, até 

ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já 

aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de 

descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, 

consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do 

Código de Defesa do Consumidor. Conforme o disposto no artigo 334 da 

Lei 13.105/15, designo o dia 15 de maio de 2018, às 08h, para audiência 

de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda 

Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009103-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALRINES RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009103-32.2017.8.11.0003 REQUERENTE: VALRINES RODRIGUES 

SANTOS REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS e TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ESPÓLIO DE DJALMA 

SANTOS, representado por VALRINES RODRIGUES DOS SANTOS, em 

desfavor de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S.A, ambos 

devidamente qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que, na 

data de 19/05/2016, o de cujus Sr. DJALMA SANTOS sofreu um acidente 

fatal e veio a óbito. Relata que Djalma trabalhava na empresa MPM 

TRANSPORTE LTDA – ME e que, conforme seguro contratado, a requerida 

se responsabilizaria pelo pagamento de seguro, na forma descrita na 

exordial, em caso de acidente ou morte. Aduz que, pelo óbito, o espólio 

tem direito á cota de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de 

indenização, mais auxílio funeral no valor de R$3.000,00 (três mil reais). 

Contudo, afirma que até a presente data nunca recebeu o valor do seguro 

contratado, nem a indenização por danos materiais prevista no aludido 

contrato. Por conta de tais fatos, pleiteia o requerente o deferimento da 

tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida a pagar os 

valores previstos no contrato de seguro. Apresenta pedidos de natureza 

final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. 

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência supramencionado, 

verifico que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da 

tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas requerem melhor 

análise e exigem dilação probatória, sendo recomendável, a priori, a 

formação do contraditório. Desse modo, não obstante a parte autora tenha 

trazido aos autos cópia do contrato de seguro, entre outros documentos, 

é certo que não há elementos seguros o suficiente para ensejar a 

concessão do pedido liminar apresentado, o que demanda melhor 

compreensão fática, haja vista que as razões que fundamentam o pedido 

de tutela de urgência dependem de melhor apuração. Não há, enfim, 

elementos indiciários que permitam concluir pela probabilidade do direto 

invocado, ao menos nessa fase de cognição sumária, consoante prevê o 

artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos termos da disposição legal 

referida, é descabido o deferimento da tutela de urgência quando 

inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o julgador 

acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, uma vez que não estão presentes nos autos os 

elementos aptos à concessão da medida liminar. Conforme o disposto no 
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artigo 334 da lei 13.105/15, designo o dia 15 de maio de 2018, às 

08h30min, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009321-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDELCI PASSOS AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009321-60.2017.8.11.0003 AUTOR: EDELCI PASSOS AMORIM RÉU: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada por EDELCI 

PASSOS DE AMORIM em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, ambos 

devidamente qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que a 

requerida teria lançado indevidamente seu nome nos cadastros de 

restrição ao crédito, em razão de um débito inexistente. Por conta de tais 

fatos, requer a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito. Apresenta pedidos de natureza 

final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. 

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pelo requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que o nome do 

autor pode estar inscrito no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, por um débito que, ao que parece, pode constituir cobrança 

indevida. O perigo de dano é evidente, diante dos prejuízos sofridos 

quando se tem o nome inserido no rol dos órgãos de proteção ao crédito, 

gerando restrições à sua credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, 

consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do 

Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de 

eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da parte autora do 

banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito - SCPC/SERASA, em 

relação ao apontamento sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, 

sob pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 15 de maio de 2018, 

às 09h, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009436-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA ARAUJO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009436-81.2017.8.11.0003 AUTOR: CARLA ANDREIA ARAUJO 

BARBOSA RÉU: SERASA S/A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada CARLA ANDREIA ARAÚJO 

BARBOSA em desfavor de SERASA EXPERIAN, ambos devidamente 

qualificados na exordial. A autora alega, em síntese, que a discussão nos 

autos restringe-se, tão somente, à ausência de notificação prévia, e não 

da legalidade/exigibilidade da dívida em questão, o que alega que será 

oportunamente discutido em autos próprios. Sustenta que foi surpreendida 

com a existência de um registro de negativação procedido pela Requerida, 

da qual não foi previamente informada. Por conta de tais fatos, pleiteia a 

requerente a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar que a 

requerida exclua seu nome do banco de dados do Serviço de Proteção ao 

Crédito/SERASA. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. Em relação ao 

pedido de tutela de urgência supramencionado verifico que não se fazem 

presentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida, visto que, 

conforme ressaltado na peça inicial, a presente demanda restringe-se à 

discussão da ausência de notificação prévia, de modo que a 

legalidade/exigibilidade da dívida deve discutida em autos próprios em 

desfavor da empresa credora, que, in casu, é a Caixa Econômica Federal. 

Descabida, portanto, a pretensão de exclusão da negativação havida em 

nome da parte autora nestes autos, vez que não será discutida a licitude 

ou ilicitude da aludida restrição na presente demanda. Não há, enfim, 

elementos indiciários que permitam concluir pela probabilidade do direto 

invocado, ao menos nessa fase de cognição sumária, consoante prevê o 

artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos termos da disposição legal 

referida, é descabido o deferimento da tutela de urgência quando 

inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o julgador 

acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, uma vez que não estão presentes nos autos os 

elementos aptos à concessão da medida liminar. Conforme o disposto no 

artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 15 de maio de 2018, às 

09h30min, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 
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revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009678-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009678-40.2017.8.11.0003 REQUERENTE: GILBERTO SANTANA 

REQUERIDO: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS 

ajuizada por Gilberto Santana em desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, devidamente qualificados nos autos. O autor alega, 

em síntese, que firmou instrumento particular de promessa de compra e 

venda de imóvel, conforme contrato n.1652/2014, no valor de R$ 

91.289,44 (noventa e um mil duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e 

quatro centavos), referente ao terreno localizado no Residencial Parque 

Rosa Bororo, quadra n.º 30, lote n.º 14, registrado na matrícula n. 93.087 

do R.G.I. de Rondonópolis, MT, pela forma de pagamento descrita na 

exordial. Sustenta que, no contrato firmado, a parte requerida estipulou a 

entrega da infraestrutura para a data de 20 de julho de 2017, não 

cumprindo com tal obrigação, razão pela qual o requerente interrompeu os 

pagamentos das parcelas a partir do mês de setembro do ano de 2017. 

Por conta de tais fatos, pleiteia o requerente a concessão da tutela de 

urgência, a fim de que seja determinado que a requerida não inclua o nome 

do Requerente nos órgãos de restrição ao crédito referente às parcelas 

vencidas e vincendas. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pelo requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, quais sejam, o contrato de compra e venda, comprovantes de 

pagamentos e fotografias do local. Nota-se que a parte requerida havia se 

comprometido em realizar a entrega do loteamento em julho deste ano, haja 

vista que, conforme previsão contratual, as diretrizes de execução de 

obras de infraestrutura teriam término em 20 de julho de 2017. Contudo, ao 

que parece, até o presente momento a obra não foi entregue e a parte 

autora continuou arcando com os pagamentos das parcelas até o mês de 

setembro de 2017, sem que haja previsão para a entrega do lote, estando 

na iminência de ter seu nome negativado em razão das parcelas vencidas 

e vincendas, de modo que pleiteia a rescisão contratual. O perigo de dano 

é evidente, diante dos prejuízos sofridos quando se tem o nome inserido 

no rol dos órgãos de proteção ao crédito, gerando restrições à sua 

credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, consigna-se que a tutela 

deferida poderá, nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo 

Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da 

situação do quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os 

elementos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela 

de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

suspenda as cobranças das parcelas vencidas e vincendas, abstendo-se 

de inscrever o nome dos autores junto aos órgãos de Proteção ao Crédito 

- SCPC/SERASA, em relação ao contrato sub judice, sob pena de multa 

diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por 

dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte 

requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, 

§4º do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 15 de maio de 2018, às 10h30min, 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências 

desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do 

novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009513-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009513-90.2017.8.11.0003 AUTOR: MARCIO ANTONIO RODRIGUES RÉU: 

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL c/c PEDIDO LIMINAR ajuizada por 

MARCIO ANTONIO RODRIGUES em desfavor de CALCENTER- CALÇADOS 

CENRO OESTE LTDA., ambos devidamente qualificados na exordial. O 

autor alega, em síntese, que possui um cartão de crédito da requerida e 

que, no mês de julho, recebeu a fatura para pagamento, e fora 

surpreendido com a cobrança de uma compra não realizada por ele, de 5 

parcelas de R$37,98. Afirma que entrou em contato com a requerida, 

tendo esta solicitado que pagasse a fatura e que no mês seguinte seria 

estornado o valor pago indevidamente. Contudo, afirma que a requerida 

não procedeu ao estorno das parcelas e continuou realizando as 

cobranças em nome da parte autora. Relata que, neste ínterim, as 

parcelas acumularam juros exorbitantes. Aduz que, sobre os três meses 

informados na exordial, são cobrados juros sobre juros, totalizando um 

valor de R$ 174,32 (cento e setenta e quatro reais e trinta e dois 

centavos). Ressalta que não se conforma em pagar por um valor que, se 

a empresa requerida tivesse corrigido seu erro, não existiria. Assevera 

que o atraso no pagamento não se deu por liberalidade ou má-fé do Autor, 

mas em decorrência da onerosidade excessiva dele cobrada. Por conta 

de tais fatos, pleiteia o requerente o deferimento da tutela de urgência, a 

fim de que a requerida suspenda as cobranças das faturas em discussão 

na lide, e reflexos de juros nas faturas a vencer. Apresenta pedidos de 

natureza final e junta documentos. Por meio da petição de ID 11115330, a 

parte autora apresentou emenda à exordial, postulando, liminarmente, a 

exclusão do nome do demandante do banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como que sejam acrescidos na peça inaugural 

os novos valores que estão sendo cobrados pela demandada. Era o que 

cabia relatar. Fundamento. Decido. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 

13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o 

artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. Em relação ao 

pedido de tutela de urgência supramencionado, verifico que não se fazem 

presentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida, visto que 

as alegações apresentadas requerem melhor análise e exigem dilação 

probatória, sendo recomendável, a priori, a formação do contraditório. 

Desse modo, não obstante a parte autora tenha trazido aos autos cópia 

das faturas, demonstrativos de cálculo e reclamação realizada junto ao 

Procon, é certo que não há elementos seguros o suficiente para ensejar a 

concessão do pedido liminar apresentado, o que demanda melhor 
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compreensão fática, haja vista que as razões que fundamentam o pedido 

de tutela de urgência dependem de melhor apuração. No caso em tela, não 

restou evidenciada a onerosidade excessiva alegada, de modo a justificar 

a exclusão da inscrição do nome da parte devedora em órgãos protetivos 

do crédito em caso de inadimplemento do contratado, bem como a 

suspensão da exigibilidade das parcelas. Nesse sentido, colham-se os 

seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 

VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE 

EXCESSIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

NÃO EVIDENCIADOS. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o 

preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do Código de 

Processo Civil. No caso, carece o pedido da parte autora de prova 

inequívoca do direito e da verossimilhança de suas alegações, pois os 

elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes ao fim de 

propiciar o reconhecimento do direito à manutenção de sua posse sobre o 

veículo até julgamento final da ação. Além disso, não se evidencia a 

onerosidade excessiva propalada, modo a justificar a vedação da 

inscrição do nome da parte devedora em órgãos protetivos do crédito, 

especialmente quando a inadimplência não é negada. Decisão mantida. 

RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 

70069716306, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 25/08/2016). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 

DEPÓSITO PELO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. Se o devedor argui, em ação revisional, a nulidade de 

cláusulas contratuais, com repercussão nos valores das parcelas 

pactuadas, para evitar a mora e seus efeitos, o depósito das prestações 

em Juízo deverá corresponder à forma contratada e não ao valor que 

entende devido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido. 

(TJ-BA, Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 

0023722-92.2016.8.05.0000, Relator (a): Telma Laura Silva Britto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017). Não há, enfim, elementos 

indiciários que permitam concluir pela probabilidade do direto invocado, ao 

menos nessa fase de cognição sumária, consoante prevê o artigo 300 do 

CPC/2015. Ressalte-se que, nos termos da disposição legal referida, é 

descabido o deferimento da tutela de urgência quando inocorrer situação 

fática e jurídica que, de plano, convença o julgador acerca da 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, uma vez que não estão presentes nos autos os elementos aptos 

à concessão da medida liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 

13.105/15, designo o dia 15 de maio de 2018, às 10h, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010570-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. J. C. M. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010570-46.2017.8.11.0003 AUTOR: DANTE JOSE CAMPOS MORAES 

SOARES MARCOLINO RÉU: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE 

TRAB MEDICO LTDA Vistos etc. Compulsando o feito em exame, observo 

que se trata de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE CONCEDIDO 

LIMINARMENTE E DANOS MORAIS, tendo sido o feito endereçado ao Juízo 

da 6ª Vara Cível desta Comarca (INFÂNCIA E JUVENTUDE). Desse modo, 

equivocada a distribuição do processo junto a esta Vara Cível, o que 

sequer pretendeu o autor, pelo que se vê. Por outro lado, o sistema PJE 

ainda não está implantado na Sexta Vara Cível desta Comarca, que recebe 

as ações e as processa fisicamente. Desse modo, intime-se o procurador 

do autor para que tome conhecimento do acima narrado e, caso queira, 

distribua a ação fisicamente junto a Sexta Vara Cível desta Comarca. A 

seguir, arquivem-se estes autos. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de 

janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1009425-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PENASSO NEVES (AUTOR)

FABIO AMOR NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROGERIO DA CRUZ (RÉU)

KAMILA VIEIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009425-52.2017.8.11.0003 AUTOR: FABIO AMOR NEVES, ANA PAULA 

PENASSO NEVES RÉU: FABIO ROGERIO DA CRUZ, KAMILA VIEIRA DA 

SILVA Vistos etc. Por meio da decisão de ID 10750952, foi determinada a 

citação da parte requerida para comprovar, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, que resgatou ou consignou judicialmente o valor de seu débito, 

antes da realização do primeiro ou do segundo público leilão, nos termos 

do art. 37, §3º, do Decreto Lei n°70/66. Contudo, embora devidamente 

citada (ID 11106278), a parte demandada não se manifestou, conforme 

certidão de ID 11210110. Passo à análise da medida liminar. Em tempo, 

verifico que, diferentemente do que fora alegado na peça inaugural, a 

parte autora NÃO ARREMATOU o imóvel em discussão. Compulsando os 

autos, verifico que, no caso em tela, os requeridos restaram inadimplentes 

para com a Caixa Econômica Federal (credora fiduciária), razão pela qual 

o imóvel foi levado duas vezes a leilão, os quais resultaram negativos, 

sem arrematações, consolidando a propriedade do imóvel à credora 

fiduciária. Posteriormente, os autores firmaram com a CEF uma escritura 

pública de Compra e Venda do referido imóvel, oportunidade em que o bem 

foi devidamente registrado em nome dos autores, atuais proprietários do 

bem. Assim, retifico a decisão de ID 10750952, no sentido de não aplicar 

ao caso em tela o disposto no artigo 37 do Decreto Lei n°70/66, vez que 

não houve arrematação do imóvel pela parte autora. Por outro lado, 

embora devidamente intimados para se manifestar, os requeridos não 

demonstraram qualquer oposição à concessão da medida liminar 

pretendida pela parte autora. Demais disso, os requerentes comprovaram 

a propriedade do bem que pretendem a imissão na posse, mediante 

Registro de Escritura Pública de Compra e Venda, devidamente averbado 

na matrícula do imóvel sub judice (ID 10710667 - Pág. 4). Prescreve o 

artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pelos requerentes se consubstancia na própria 

narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos documentos 

acostados aos autos, os quais demonstram que o imóvel sub judice foi 

adquirido pelos autores por meio de Escritura Pública de Compra e Venda 

(ID 10710657), de modo que aludido bem encontra-se devidamente 

registrado em nome dos demandantes (ID 1071066). O perigo de dano é 

evidente, diante dos prejuízos sofridos com a permanência dos requeridos 

no imóvel em discussão, os quais se recusam a sair do local, obstando 

que os autores exerçam a posse do imóvel do qual são proprietários. 

Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 

296 do Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, 

diante de eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a 
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expedição de mandado de imissão de posse, em favor dos autores, 

quanto ao imóvel descrito na peça inaugural (10710195 - Pág. 2). 

Intimem-se os requeridos para que realizem a desocupação voluntária do 

imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, com a entrega das chaves à 

parte autora tão logo decorrido esse prazo. Autorizo, desde já e APENAS 

CASO SEJA NECESSÁRIA, o que deverá ser certificado de forma 

especificada, a requisição de força policial para auxiliar no cumprimento 

do mandado a ser expedido, caso não haja desocupação espontânea 

pelos requeridos no prazo acima mencionado, e caso seja tal apoio 

solicitado pelo oficial de justiça. Todavia, recomendo a máxima cautela no 

cumprimento desta ordem. No mais, conforme disposto no artigo 334 da 

Lei 13.105/15, designo o dia 15 de maio de 2018, às 15h30min, para 

audiência de conciliação, que deverá ser realizada na sala de audiências 

desta Segunda Vara Cível. Considerando que já foram citados, mas não 

possuem advogado cadastrado no sistema PJe, INTIMEM-SE 

PESSOALMENTE os réus com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência 

para a audiência de conciliação, conforme o disposto no art. 334 caput do 

novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de 

janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000047-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE NOGUEIRA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000047-38.2018.8.11.0003 AUTOR: DAYANNE NOGUEIRA ALVES DA 

SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por DAYANNE NOGUEIRA ALVES DA SILVA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, ambos devidamente qualificados na exordial. A autora alega, em 

síntese, que, em 03/01/2018, ao tentar realizar compras a prazo no 

comércio local, obteve a informação de que a demandada teria incluído 

seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão de um débito com vencimento em 30/11/2017, no valor de R$ 

3.415,36 (três mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e seis centavos). 

Aduz que foi informada pelos funcionários da empresa requerida que o 

débito que originou a restrição dizia respeito a uma inspeção realizada na 

unidade consumidora da autora UC 6/1983791-3, onde teria sido 

constatada uma anormalidade que estava interferindo no correto registro 

do efetivo consumo, o que teria gerado uma revisão de faturamento, que 

correspondia à diferença de consumo, totalizando o débito de R$ 3.415,36 

(três mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e seis centavos). Sustenta 

que a inspeção foi realizada de forma unilateral, razão pela qual afirma 

que aludida cobrança é indevida. Por conta de tais fatos, pleiteia a 

concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado que a 

requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica 

da UC 6/1983791-3, bem como proceda à exclusão do nome da 

requerente do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia 

relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 

13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o 

artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pelo requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que, ao que parece, a empresa requerida 

teria emitido fatura com valor muito superior ao comumente consumido pela 

parte autora, o que pode constituir cobrança indevida, estando a 

demandante na iminência de ter o fornecimento de energia elétrica 

suspenso em razão da aludida cobrança. O perigo de dano é evidente, 

pois é certo que a suspensão de energia elétrica causa prejuízos, por se 

tratar de serviço essencial, ainda mais se tal suspensão se dá 

indevidamente. Demais disso, a parte autora teve seu nome inserido no rol 

dos órgãos de proteção ao crédito, em razão da referida fatura, gerando 

restrições à sua credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, 

consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do 

Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de 

eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a 

requerida abstenha-se de realizar o corte do fornecimento de energia 

elétrica da Unidade Consumidora da parte autora, em razão da fatura sub 

judice, procedendo-se à exclusão do apontamento que se encontra 

registrado nos órgãos de proteção ao crédito em nome da parte autora, 

referente à fatura em comento, no prazo de 05 (cinco) dias, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já aplico no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual 

será revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 

497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, § 4º do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo a parte autora prosseguir com o regular 

adimplemento das faturas durante o decorrer da demanda, salvo decisão 

em contrário. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo 

o dia 15 de maio de 2018, às 16h, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010512-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - 604.286.431-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010512-43.2017.8.11.0003 REQUERENTE: MARILDA MARTINS DE 

OLIVEIRA REPRESENTANTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA ajuizada por ESPÓLIO DE MARILDA MARTINS DE OLIVEIRA, 

representado pelo inventariante MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, ambos devidamente qualificados na exordial. O autor alega, em 

síntese, que é titular da unidade consumidora n. 6/142956-2 e que recebeu 

uma fatura extraordinária com vencimento em 29.12.2017, no valor de R$ 

3.304,70 (três mil, trezentos e quatro e setenta centavos), pois, segundo a 

requerida, o relógio teria apresentado problemas técnicos. Aduz que a 
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demandada teria forçado o pagamento da fatura extraordinária ao inseri-la 

de forma parcelada, em 06 (seis) vezes, na fatura do mês de julho e 

período subsequente. Sustenta que a cobrança é indevida e que a 

inspeção foi feita de forma unilateral, sem o conhecimento da parte autora. 

Por conta de tais fatos, pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim 

de que seja determinado que a requerida se abstenha de efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia de elétrica de sua Unidade 

Consumidora em razão da referida cobrança. Apresenta pedidos de 

natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. 

Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pelo requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que, ao que 

parece, a empresa requerida teria emitido uma fatura extraordinária, com 

valor muito superior ao comumente consumido, referente à suposta 

recuperação de consumo, cuja inspeção não teria sido acompanhada pelo 

autor, o que pode constituir cobrança indevida. Desse modo, a parte 

autora está na iminência de ter o fornecimento de energia elétrica 

suspenso em razão da aludida cobrança. O perigo de dano é evidente, 

pois, é certo que a suspensão de energia elétrica causa prejuízos, por se 

tratar de serviço essencial, ainda mais se tal suspensão se dá 

indevidamente. Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, nos 

termos do artigo 296 do Novo Código de Processo Civil, ser modificada a 

qualquer tempo, diante de eventual alteração da situação do quadro 

probatório. Com essas considerações, preenchidos os elementos do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência 

para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, abstenha-se 

de realizar o corte do fornecimento de energia elétrica da Unidade 

Consumidora da parte autora, em razão da fatura sub judice, no valor de 

R$ 3.304,70 (três mil, trezentos e quatro e setenta centavos), 

suspendendo os parcelamentos decorrentes da aludida cobrança, até 

ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já 

aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de 

descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, 

consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do 

Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte autora prosseguir com 

o regular adimplemento das faturas durante o decorrer da demanda, salvo 

decisão em contrário. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, 

designo o dia 17 de abril de 2018, às 11h, para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. 

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010450-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010450-03.2017.8.11.0003 AUTOR: JANAINA DE FRANÇA BORGES RÉU: 

DAVID DOS SANTOS Vistos etc. Compulsando o feito em exame, observo 

que se trata de AÇÃO REVISIONAL C/C ARBITRAMENTO DE COBRANÇA 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, distribuída por dependência aos autos 

de n. 1009466-19.2017.8.11.0003, tendo sido o feito endereçado ao Juízo 

da 3ª Vara Cível desta Comarca. Desse modo, equivocada a distribuição 

do processo junto a esta Vara Cível, o que sequer pretendeu o autor, pelo 

que se vê. Diante disso, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO 

PARA A 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, intimando-se o procurador do 

demandante acerca desta deliberação. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 

de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009658-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (RÉU)

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (RÉU)

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009658-49.2017.8.11.0003 AUTOR: ITAU UNIBANCO S/A RÉU: MASTER 

AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA, NORIVAL DE OLIVEIRA 

LOBO NETO, SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO Vistos etc. RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Expeça-se mandado para que o requerido, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento do débito em questão e dos honorários advocatícios, 

que fixo em 5% do valor atribuído à causa (art. 701 do CPC/15), ou 

apresente embargos à ação monitória (art. 702 do CPC/15). Faça constar 

no mandado que, se no referido prazo, não efetuar o pagamento ou 

oferecer embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, § 2, do CPC/15). Consigno que o réu será isento do 

pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo legal 

(art. 701, § 1º, do CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008381-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE CARDOSO DE SOUZA DA FONSECA (AUTOR)

LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA OAB - MS7677 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1008381-95.2017.8.11.0003 AUTOR: DENISE CARDOSO DE SOUZA DA 

FONSECA, LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA RÉU: JOAO ROMULO 

FAGUNDES DE FREITAS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE e INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS ajuizada por LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA e DENISE 

CARDOSO DE SOUZA DA FONSECA em desfavor de JOÃO RÔMULO 

FAGUNDES DE FREITAS, todos devidamente qualificados na exordial. De 

início, DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, instruindo a petição com documentos 

indispensáveis à propositura da ação (documentos pessoais, procuração, 

etc.), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do parágrafo único, do artigo 321, do Novo Código de 

Processo Civil. Superada a irregularidade supramencionada, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 
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17 de abril de 2018, às 08h30min, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009695-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLEN PERES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE CLEMENTE OAB - MT13703/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. FORTALEZA TRASI - EPP (RÉU)

RADAELLY CARRIJO FORTALEZA TRASI (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009695-76.2017.8.11.0003 AUTOR: MICHELLEN PERES DE SOUZA RÉU: 

H. C. FORTALEZA TRASI - EPP, RADAELLY CARRIJO FORTALEZA TRASI 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 

MORAL ajuizada MICHELLEN PERES DE SOUZA em desfavor de H. C. 

FORTALEZA TRASI – EPP (INOVA PRIME), ambos devidamente 

qualificados na exordial. De início, determino que a Secretaria proceda à 

retificação do valor da causa no sistema PJE, na forma postulada no ID 

10843343, para o fim de constar a importância de R$ 10.037,34 (dez mil e 

trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), vez que o aludido sistema se 

encontra em fase de aperfeiçoamento e não possibilita que a parte realize 

as aludidas alterações em seguida à distribuição do feito. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, 

designo o dia 08 de maio de 2018, às 08h30min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009756-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVA DA CRUZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

CENTER CELL COMERCIO E SERVICOS SOROCABA LTDA (REQUERIDO)

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009756-34.2017.8.11.0003 REQUERENTE: IVA DA CRUZ DE MORAES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., SONY BRASIL LTDA., CENTER 

CELL COMERCIO E SERVICOS SOROCABA LTDA Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por 

IVA DA CRUZ DE MORAES em desfavor de VIVO – TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, SONY BRASIL LTDA e CENTER CELL COMÉRCIO E SERVIÇOS 

SOROCABA LTDA, todos devidamente qualificados na exordial. Recebo a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 

13.105/15, designo o dia 17 de abril de 2018, às 14h, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Observe-se a PRIORIDADE LEGAL na tramitação deste feito, que tem em 

seu polo ativo pessoa idosa, atendendo sua condição ao que estabelece o 

artigo 1048, inciso I, do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000034-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ OAB - MT23157/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS CREMONEZ (REQUERIDO)

JUSSARA NUNES MORENO MILLECK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000034-39.2018.8.11.0003 REQUERENTE: LUIS HENRIQUE PAIM 

CREMONEZ REQUERIDO: JEFFERSON LUIS CREMONEZ, JUSSARA NUNES 

MORENO MILLECK Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS 

E MATERIAIS ajuizada por LUÍS HENRIQUE PAIM CREMONEZ em desfavor 

de JEFFERSON LUIS CREMONEZ e JUSSARA NUNES MORENO, todos 

devidamente qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que, no 

dia 31 de maio do ano de 2013, fez a adesão de um plano de consórcio de 

veículo automotor junto ao Banco Bradesco (contrato n° 007452010), 

registrado sob o grupo de n° 8441 e cota n° 109, com vigência de 72 

(setenta e dois) meses. Afirma que o valor das parcelas do consórcio é 

debitado da conta corrente do autor desde a sua contratação, que 

atualmente se encontra na parcela de n° 56. Aduz que, em junho de 2014, 

foi contemplado em aludido consórcio, de modo que, na época, por não 

necessitar do referido bem, e também a pedido do Sr. Jefferson Luís 

Cremonez, primeiro requerido e genitor do requerente, foi realizado um 

acordo verbal entre ambos. Relata que restou pactuado que o Sr. 

Jefferson poderia circular com o veículo, desde que efetivasse os 

pagamentos das obrigações advindas do bem, de modo que, após o 

término da vigência e quitação do consórcio, caso o primeiro requerido 

cumprisse integralmente com todas as obrigações acordadas, o bem seria 

transferido para a sua titularidade ou para a titularidade de quem o 

desejasse, sendo que a venda do veículo só poderia ser concretizada 

após o término do consórcio e do adimplemento de todas as obrigações do 

primeiro requerido para com o requerente no aludido contrato. Sustenta 

que restou estipulado, ainda, que, em caso de inadimplemento do referido 

acordo verbal, este seria rescindido, de modo que o autor poderia usar e 

gozar plenamente do bem de sua titularidade, haja vista que todos os 

valores gastos pelo primeiro requerido corresponderiam à locação do bem, 

já que o acordo entre ambos era de empréstimo do bem até a liquidação 

das obrigações. Afirma que o Sr. Jefferson se encontra com o bem desde 

o dia 14 de julho do ano de 2014 e que o veículo era utilizado, na maior 

parte do tempo, pela Sra. Jussara Nunes Moreno, segunda requerida e 

ex-companheira do primeiro requerido. Assevera que o acordo entre o 

autor e o primeiro requerido se encontra rescindido desde outubro do ano 
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de 2017 em razão de algumas pendências financeiras no referido bem, 

referentes às parcelas vencidas (até outubro do ano de 2017) e à 

inadimplência das obrigações legais junto ao Fisco Estadual (IPVA 

referente aos anos de 2016 – inserido na dívida ativa junto à PGE – e 

2017) e ao DETRAN-MT (multas, seguro dpvat e licenciamento). Ressalta 

que, desde o momento em que o Sr. Jefferson Luís Cremonez (primeiro 

requerido) descumpriu o acordo verbal com o requerente, este busca a 

Sra. Jussara Nunes Moreno (segunda requerida) para que esta entregue 

o bem, sem obter êxito. Por conta de tais fatos, pleiteia o requerente a 

concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinada a busca e 

apreensão do veículo HYUNDAI / HB20, 1.6A COMF, ano 2014, cor 

branca, placa QBA-2827, Renavam n. 01014207433, chassi n° 

HBG51DBEP284313, registrado perante o DETRAN-MT, que se encontra 

com a requerida Jussara Nunes Moreno, no endereço informado na 

exordial. Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era o 

que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da 

lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Diante das justificativas 

apresentadas no ID 11278005 - Pág. 2, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15, o que poderá ser revogado se houver comprovação da 

mudança da condição econômico-financeira do beneficiário. Prescreve o 

artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. Da análise dos 

autos, entendo conveniente designar audiência de justificação, consoante 

permissivo constante do artigo 300, §2º, última parte, do Código de 

Processo Civil/2015, determinando seja citada a parte requerida e 

intimadas as testemunhas arroladas pelo próprio advogado da parte 

requerente, nos termos do artigo 455, CPC/2015. Nesses termos, designo 

audiência de justificação para o dia 12 de março de 2018, às 14h. 

Citem-se os réus e intime-se o autor por meio de seu procurador, inclusive 

para que este intime as testemunhas que serão inquiridas no ato. 

Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008683-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO CLUBE CENTRO OESTE LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1008683-27.2017.8.11.0003 AUTOR: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE 

SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA RÉU: RADIO CLUBE CENTRO 

OESTE LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada 

por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA em desfavor de 

RÁDIO CLUBE CENTRO OESTE LTDA, ambos devidamente qualificados na 

exordial. De início, DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo 

único, do artigo 321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a 

irregularidade supramencionada, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 17 de abril de 2018, às 09h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009476-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L A ZAIDEN - ME (RÉU)

LUIZ ALBERTO ZAIDEN (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009476-63.2017.8.11.0003 AUTOR: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA RÉU: L A ZAIDEN - ME, LUIZ ALBERTO ZAIDEN Vistos etc. RECEBO 

a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Expeça-se mandado para que o requerido, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento do débito em questão e dos honorários advocatícios, 

que fixo em 5% do valor atribuído à causa (art. 701 do CPC/15), ou 

apresente embargos à ação monitória (art. 702 do CPC/15). Faça constar 

no mandado que, se no referido prazo, não efetuar o pagamento ou 

oferecer embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, § 2, do CPC/15). Consigno que o réu será isento do 

pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo legal 

(art. 701, § 1º, do CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009386-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON ABREU SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009386-55.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUL MT EXECUTADO: GERSON ABREU SILVA Vistos etc. De início, recebo 

a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Nos moldes dos artigos 829 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, cite-se o Executado para os atos desta ação, a fim de que, 

no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, ou apresente 

embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 do CPC/15). 

Determino que, no mandado de citação conste também a ordem para 

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

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (art. 829, §1º, CPC/15). Consigno que, 

nos termos do artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (§ 3°). 

Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios 

de dez por cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado. 

Em conformidade com o disposto no §1°, consigno que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Defiro o disposto no art. 212, § 2º 

do Novo Código de Processo Civil, bem como a expedição da certidão de 

distribuição do feito para fins de registro nos cartórios de registro de 

bens, na forma do art. 828 do CPC/15, devendo a parte exequente 

comunicar a este Juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) 
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dias, a contar de sua concretização. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009649-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CORREA PRATES (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA PRATES LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCIA MARIA CORREA PRATES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009649-87.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: TRANSPORTADORA PRATES LTDA - ME, LUCIA MARIA 

CORREA PRATES, JOSE CORREA PRATES Vistos etc. De início, recebo a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Nos moldes dos artigos 829 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, cite-se o Executado para os atos desta ação, a fim de que, 

no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, ou apresente 

embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 do CPC/15). 

Determino que, no mandado de citação conste também a ordem para 

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

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (art. 829, §1º, CPC/15). Consigno que, 

nos termos do artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (§ 3°). 

Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios 

de dez por cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado. 

Em conformidade com o disposto no §1°, consigno que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Defiro o disposto no art. 212, § 2º 

do Novo Código de Processo Civil, bem como a expedição da certidão de 

distribuição do feito para fins de registro nos cartórios de registro de 

bens, na forma do art. 828 do CPC/15, devendo a parte exequente 

comunicar a este Juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar de sua concretização. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009828-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELVANDRO C. A. LOPES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TOMCZYK OAB - MT10073/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO BOSSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009828-21.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: ELVANDRO C. A. LOPES - ME 

EXECUTADO: RONALDO BOSSA Vistos etc. De início, recebo a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 

330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Nos moldes 

dos artigos 829 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, cite-se o 

Executado para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida, ou apresente embargos à execução 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 do CPC/15). Determino que, no 

mandado de citação conste também a ordem para penhora e a avaliação, 

a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não 

pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação 

do executado (art. 829, §1º, CPC/15). Consigno que, nos termos do artigo 

830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (§ 3°). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios de 

dez por cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado. Em 

conformidade com o disposto no §1°, consigno que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo 

Código de Processo Civil, bem como a expedição da certidão de 

distribuição do feito para fins de registro nos cartórios de registro de 

bens, na forma do art. 828 do CPC/15, devendo a parte exequente 

comunicar a este Juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar de sua concretização. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009899-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRIAR COMERCIO DE TELAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009899-23.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: CRIAR COMERCIO DE TELAS LTDA - ME Vistos etc. De 

início, recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Nos moldes dos artigos 829 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil, cite-se o Executado para os atos desta ação, a fim de 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, ou 

apresente embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 do 

CPC/15). Determino que, no mandado de citação conste também a ordem 

para penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (art. 829, §1º, CPC/15). Consigno que, 

nos termos do artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (§ 3°). 

Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios 

de dez por cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado. 

Em conformidade com o disposto no §1°, consigno que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Defiro o disposto no art. 212, § 2º 

do Novo Código de Processo Civil, bem como a expedição da certidão de 

distribuição do feito para fins de registro nos cartórios de registro de 

bens, na forma do art. 828 do CPC/15, devendo a parte exequente 

comunicar a este Juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar de sua concretização. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010404-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANTUNES DA SILVA OAB - MT13445/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO DE PAIVA SAMPAIO (EXECUTADO)

JOAO SOARES NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010404-14.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: ARMANDO DE QUEIROZ 
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MONTEIRO EXECUTADO: LUIS MARIO DE PAIVA SAMPAIO, JOAO 

SOARES NETO Vistos etc. De início, recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Nos moldes dos artigos 829 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, cite-se o Executado para os 

atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida, ou apresente embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 914 do CPC/15). Determino que, no mandado de citação 

conste também a ordem para penhora e a avaliação, a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (art. 

829, §1º, CPC/15). Consigno que, nos termos do artigo 830 do CPC, se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (§ 3°). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, 

de plano, os honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da 

causa, a serem pagos pelo executado. Em conformidade com o disposto 

no §1°, consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. 

Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo Código de Processo Civil, bem 

como a expedição da certidão de distribuição do feito para fins de registro 

nos cartórios de registro de bens, na forma do art. 828 do CPC/15, 

devendo a parte exequente comunicar a este Juízo as averbações 

efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua concretização. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008870-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE PEREIRA BARROS ISUMI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1008870-35.2017.8.11.0003 AUTOR: ROSANE PEREIRA BARROS ISUMI 

RÉU: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, J. VIRGILIO 

LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ROSANE 

PEREIRA BARROS em desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA e J. VIRGILIO LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA, 

todos devidamente qualificados na exordial. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, 

designo o dia 17 de abril de 2018, às 09h30min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009508-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA DOS SANTOS MATIAS LIMA (REQUERENTE)

VALDECIR ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009508-68.2017.8.11.0003 REQUERENTE: LEIA DOS SANTOS MATIAS 

LIMA, VALDECIR ALMEIDA LIMA REQUERIDO: JOAO DOMINGOS DOS 

SANTOS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO 

ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO ajuizada por LÉIA DOS 

SANTOS MATIAS LIMA e VALDECIR ALMEIDA LIMA em desfavor de JOAO 

DOMINGOS DOS SANTOS, todos devidamente qualificados na exordial. 

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 17 de abril de 2018, às 10h30min, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009501-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT0014460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009501-76.2017.8.11.0003 AUTOR: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E 

LOGISTICA - EIRELI RÉU: LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP, 

GENERALI BRASIL SEGUROS S A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE VEÍCULOS ajuizada por 

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI em desfavor de 

LAZZERIS TRANSPORTES LTDA e GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, 

todos devidamente qualificados na exordial. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 15 de maio de 2018, 

às 14h30min, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 10 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-26 INCIDENTE DE FALSIDADE

Processo Número: 1009928-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY LOPES DE AMORIM (ARGUINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (ARGUÍDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009928-73.2017.8.11.0003 ARGUINTE: RONEY LOPES DE AMORIM 

ARGUÍDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de INCIDENTE DE 

FALSIDADE DOCUMENTAL E/OU FALSIDADE IDEOLÓGICA ajuizado por 

RONEY LOPES DE AMORIM em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, 

distribuído por dependência ao processo n.1004693-28.2017.8.11.0003. 

Prescreve o caput do artigo 430 do Novo Código de Processo Civil: “Art. 

430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do 

documento aos autos.” Desse modo, intime-se a parte autora para 

apresentar o aludido incidente nos autos n.1004693-28.2017.8.11.0003, 

em conformidade com o disposto no caput do artigo 430 do CPC/15, no 

prazo de 15 (quinze) dias, A seguir, arquive-se, com as baixas 

necessárias. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1010234-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HONORIO DA SILVA (REQUERENTE)

EDSON HONORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010234-42.2017.8.11.0003 REQUERENTE: EDSON HONORIO DA SILVA, 

JOSE HONORIO DA SILVA REQUERIDO: LOURDES OLIVEIRA DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de pedido de CONTRANOTIFICAÇÃO JUDICIAL 

formulado por EDSON HONÓRIO DA SILVA e JOSÉ HONÓRIO DA SILVA 

em desfavor de LOURDES OLIVEIRA DA SILVA, visando notificar a 

requerida acerca da ineficácia de sua premonitória (notificação), a fim de 

que não adote medidas judiciais temerárias. Junta documentos. É o sucinto 

relatório. Decido. Considerando os fatos e fundamentos apresentados na 

inicial e demonstrado o legítimo interesse dos requerentes em notificar a 

demandada, defiro a notificação conforme solicitado no ID 11138992, com 

base nos artigos 726 e seguintes Novo Código de Processo Civil. Dispõe o 

artigo 729 do CPC/2015 que, realizada a notificação ou interpelação, os 

autos deverão ser entregues ao requerente. Tratando-se, no entanto, de 

processo eletrônico, a providência se mostra desnecessária, devendo, 

assim, ser arquivados os autos em seguida ao cumprimento desta ordem. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000037-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUDI PEDRO MANFROI JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000037-91.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: LAVORO AGROCOMERCIAL 

LTDA - EPP EXECUTADO: NEUDI PEDRO MANFROI JUNIOR Vistos etc. Por 

motivo de foro íntimo, declaro-me suspeita para jurisdicionar nos autos ora 

em exame, consoante permissivo contido no artigo 145, § 1º, do Código de 

Processo Civil de 2015. Encaminhe-se o feito ao substituto legal desta 

magistrada. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009982-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA SILVA GUIMARAES PAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE CLEMENTE OAB - MT13703/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009982-39.2017.8.11.0003 AUTOR: MARIA CECILIA SILVA GUIMARAES 

PAES RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA/DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por MARIA CECÍLIA SILVA GUIMARÃES PAES em desfavor de 

BANCO PAN S/A, devidamente qualificados nos autos. A autora alega, em 

síntese, que é servidora pública desde 11/02/1985 e que, no mês de 

setembro de 2017, ao analisar com cautela seus holerites do corrente ano 

e dos anos anteriores, percebeu que havia cobranças referentes a um 

“cartão consignado” advindo do Banco Pan S/A, iniciadas em outubro de 

2016. Aduz que, por ter realizado diversos empréstimos consignados no 

período, a Requerente demorou a perceber que estava havendo a 

cobrança relativa ao cartão de crédito consignado em favor do banco 

Requerido. Sustenta que solicitou cópia do contrato do cartão aludido junto 

ao banco demandado, mas foi informada que o Requerido não possuía o 

documento, razão pela qual afirma ter havido fraude na contratação, já 

que não a realizou. Relata que jamais teve qualquer cartão de crédito 

consignado perante o Banco Cruzeiro do Sul, mas que teve empréstimo 

consignado de outra natureza, e que, ao realizar pesquisas na internet, 

constatou que o débito em comento perfaz o importe de R$ 8.020,58 (oito 

mil e vinte reais e cinquenta e oito centavos), referente ao contrato n. 

4346393939037028. Por conta de tais fatos, pleiteia a requerente a 

concessão da tutela de urgência, a fim de determinar que o requerido: 

abstenha-se de efetuar cobranças à Requerente em relação aos débitos 

questionados (contrato nº. 4346393939037028) por qualquer meio (SMS, 

e-mail ou ligações telefônicas); exclua o desconto/consignação em folha 

de pagamento dos valores referentes ao cartão de crédito; suspenda as 

aludidas cobranças; não inclua o nome da Requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pelo requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que a parte requerida, em análise sumária 

dos fatos e documentos trazidos pela demandante, estaria realizando 

descontos na conta bancária da parte autora, em virtude de um serviço 

(cartão de crédito consignado) aparentemente não contratado. O perigo 

de dano é evidente, diante dos prejuízos sofridos quando se tem debitado 

mensalmente de sua conta bancária valor fixo, oriundo de um serviço 

possivelmente não contratado, prejudicando a própria subsistência da 

parte. Além disso, são evidentes os prejuízos sofridos quando se tem o 

nome inserido no rol dos órgãos de proteção ao crédito, gerando 

restrições à sua credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, 

consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do 

Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de 

eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, abstenha-se de efetuar cobranças 

à Requerente em relação aos débitos sub judice (contrato n. 

4346393939037028) por qualquer meio (SMS, e-mail ou ligações 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 92 de 1153



telefônicas), abstendo-se, de igual modo, de realizar descontos/ 

consignação em folha de pagamento dos valores referentes ao aludido 

cartão de crédito, suspendendo as referidas cobranças e abstendo-se de 

incluir o nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito em razão 

dos referidos débitos, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de 

multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

por dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte 

requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, 

§4º do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 08 de maio de 2018, às 08h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000060-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA RAIOS DE SOL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCIO SOUZA FONTES DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000060-37.2018.8.11.0003 AUTOR: AGROPECUARIA RAIOS DE SOL 

LTDA - ME RÉU: TARCIO SOUZA FONTES DE ALMEIDA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por AGROPECUÁRIA RAIOS DE SOL ME 

em desfavor de TÁRCIO SOUZA FONTES DE ALMEIDA, ambos 

devidamente qualificados na exordial. A autora alega, em síntese, que é 

proprietária do imóvel urbano descrito na exordial, registrado sob a 

matrícula n. 117826, e que firmou Contrato de Locação de Imóvel 

Comercial com o requerido no dia 15 de setembro de 2017, sendo 

destinada a referida locação para atividade de um estacionamento rotativo 

mensal (Estacionamento Prime), com o prazo de vigência de 12 (doze) 

meses, com início em 15/09/2017 e término em 14/09/2018. Aduz que o 

pagamento de aluguel fora acordado no valor de R$ 900,00 (novecentos 

reais), sujeito a reajuste conforme a inflação, mais os encargos tributários 

incidentes que recaem sobre o imóvel, bem como IPTU, água, energia 

elétrica, telefone, gás e prêmio de seguro contra incêndio. Relata que, por 

meio da presente ação, o autor pretende o despejo do requerido, bem 

como a cobrança dos débitos referentes aos alugueis dos meses de 

outubro/2017 a dezembro/2017, vez que o requerido teria descumprido 

com a sua obrigação. Afirma que, em 22/11/2017, o débito perfazia a 

quantia de R$ 1.851,36 (hum mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta 

e seis centavos) e que, naquela data, o requerido teria efetuado vários 

depósitos que somam o valor total de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos 

reais), de modo que, abatendo do valor principal, restou o débito de R$ 

551,36 (quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos). 

Salienta que, até a propositura da demanda, o requerido não realizou 

qualquer outro pagamento referente aos meses de outubro a 

dezembro/2017, bem como assevera que o o requerido não arcou com o 

pagamento do consumo de água e energia elétrica, com faturas em aberto 

desde a data de início da locação, resultando no débito quanto a água no 

valor total de R$ 265,65 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e 

cinco centavos) e a energia no valor total de R$ 477,17 (quatrocentos e 

setenta e sete reais e dezessete centavos), totalizando a importância de 

R$ 742,82 (setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos). 

Por conta de tais fatos, postula a concessão de tutela de urgência, a fim 

de que seja expedida ordem para desocupação do imóvel no prazo legal. 

Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia 

relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Passo à análise do pedido 

liminar. A Lei nº. 8.245/91 preleciona, em seu artigo 59, as hipóteses de 

concessão de medida liminar nas ações de despejo, dentre elas a 

contemplada no inciso IX, correspondente à falta de pagamento de aluguel 

e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, in verbis: “Art. 59. Com as 

modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito 

ordinário. (...) § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze 

dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que 

prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas 

ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o 

contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração 

dela, independentemente de motivo.” Assim, na ação de despejo de imóvel, 

fundada na falta de pagamento, a liminar para desocupação, em 15 

(quinze) dias, poderá ser concedida inaudita altera pars, desde que seja 

prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel e que o 

contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. 

In casu, os requisitos foram atendidos, eis que as provas trazidas junto à 

exordial demonstram que o réu firmou aludido contrato de locação com a 

autora, porém encontra-se em mora com os aluguéis e não desocupou o 

imóvel locado, tendo a demandante depositado como caução a importância 

de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), correspondente a três meses 

de aluguel (ID 11312102). Além disso, no caso dos autos, a autora não 

dispõe de garantias contratuais (art. 37 da Lei de Locação) que impeçam a 

concessão da liminar. Importante registrar, ainda, que não há necessidade 

da notificação prévia do locatário, uma vez que a presente ação de 

despejo é fundada no descumprimento contratual, sendo que o locatário 

tem conhecimento de que está inadimplente. Nessa esteira, colham-se as 

decisões seguintes: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO 

POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA 

DE AÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO PARA CONSTITUIÇÃO EM 

MORA. DESNECESSIDADE. DÉBITO INCONTROVERSO. PROVA DE 

QUITAÇÃO DA DÍVIDA INEXISTENTE. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO 

DEMOSNTRADO. REJEITADA A PRELIMINAR, NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. UNÂNIME. . (Apelação Cível Nº 70039163597, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 09/02/2011) (TJ-RS - AC: 70039163597 RS , 

Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 

09/02/2011, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/02/2011). APELAÇAO CIVEL. AÇAO DE DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

REVELIA DECRETADA. INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DOS 

ALUGUÉIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE 

REDUÇÃO. SENTENÇA PROCEDENCIA MANTIDA. POR UNANIMIDADE, 

NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70057348245, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo 

Maraninchi Giannakos, Julgado em 11/12/2013) (TJ-RS - AC: 70057348245 

RS , Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Data de Julgamento: 

11/12/2013, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/12/2013). Posto isto, nos termos do art. 59, § 1º, inc. IX 

da Lei 8.245/91, DEFIRO a liminar requerida, para determinar ao réu que 

desocupe o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, com a entrega das 

chaves à autora, ou no mesmo prazo, efetue o pagamento dos aluguéis e 

acessórios em atraso e os que se vencerem no curso do processo, 

acrescido das custas processuais e honorários advocatícios que fixo, 

para o caso de imediato pagamento, em 10% do valor do atrasado (art. 59, 

§ 3º). Intime-se. DEFIRO o recebimento, como caução, dos valores 

depositados em juízo (ID 11312102). Sem prejuízo desta providência, 

cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a 

ação, impulsionando o feito em seguida. Expeça-se o necessário. 

Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000178-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I G RESMINI CHURRASCARIA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000178-13.2018.8.11.0003 AUTOR: I G RESMINI CHURRASCARIA - ME 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de 

Urgência Provisória ajuizada por I G RESMINI CHURRASCARRIA – ME em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, ambos devidamente qualificados na exordial. A autora alega, em 

síntese, que propôs a presente demanda visando a declaração de 

inexigibilidade de débito apontado pela Requerida, cuja cobrança se baseia 

na constatação de irregularidades no aparelho medidor de consumo, 

instalado em imóvel de sua propriedade. Aduz que a Requerida afirma ser 

credora do valor total de R$ 9.350,30 (nove mil, trezentos e cinquenta 

reais e trinta centavos), representado por 06 (seis) faturas, cada uma no 

valor de R$ 1.558,40 (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e 

quarenta centavos). Salienta que, posteriormente ao recebimento da Carta 

ao Cliente, foram recebidas 06 (seis) Faturas de Energia Elétrica, com 

vencimento em 28/11/2017, 28/12/2017, 28/01/2018, 28/02/2018, 

28/03/2018 e 28/04/2018, cada uma no valor de R$ 1.558,40 (um mil, 

quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), totalizando a 

quantia de R$ 9.350,30 (nove mil, trezentos e cinquenta reais e trinta 

centavos), referente ao consumo de energia elétrica supostamente não 

faturado pela Unidade Consumidora. Assevera que a aludida cobrança é 

indevida e que o Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo 

foi elaborado unilateralmente pela Requerida. Por conta de tais fatos, 

pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim de que a requerida se 

abstenha de proceder ao corte no fornecimento de energia elétrica na UC 

da Requerente (6/108808-7) em razão do débito sub judice ou, se já o tiver 

procedido, que efetue a imediata religação da energia, bem como requer a 

suspensão das faturas com vencimentos em 28/11/2017, 28/12/2017, 

28/01/2018, 28/02/2018, 28/03/2018 e 28/04/2018, cada uma no valor de 

R$ 1.558,40 (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta 

centavos). Requer, ainda, que a Requerida se abstenha de proceder à 

inclusão do nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito em 

razão do referido débito ou que proceda à imediata baixa de eventual 

negativação. Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era 

o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Passo à análise 

do pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do 

Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente 

se consubstancia na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem 

como nos documentos acostados aos autos, os quais demonstram que, 

ao que parece, a empresa requerida teria emitido fatura com valor muito 

superior ao comumente consumido pela parte autora, o que pode constituir 

cobrança indevida, estando a demandante na iminência de ter o 

fornecimento de energia elétrica suspenso e o nome negativado em razão 

da aludida cobrança. O perigo de dano é evidente, pois, é certo que a 

suspensão de energia elétrica causa prejuízos, por se tratar de serviço 

essencial, ainda mais se tal suspensão se dá indevidamente. Ademais, 

consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do 

Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de 

eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar, tão 

somente, que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, abstenha-se de 

proceder ao corte no fornecimento de energia elétrica na UC da 

Requerente (6/108808-7) em razão do débito sub judice ou, se já o tiver 

feito, que proceda com a imediata religação da energia, suspendendo a 

cobrança das faturas com vencimentos em 28/11/2017, 28/12/2017, 

28/01/2018, 28/02/2018, 28/03/2018 e 28/04/2018, cada uma no valor de 

R$ 1.558,40 (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta 

centavos), bem como se abstenha de proceder à inclusão do nome da 

Requerente nos órgãos de proteção ao crédito em razão do referido 

débito ou que proceda com a imediata baixa da negativação, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já aplico no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual 

será revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 

497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor, 

devendo a parte autora prosseguir com o regular adimplemento das 

faturas durante o decorrer da demanda, salvo decisão em contrário. 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 15 de 

maio de 2018, às 15h30min, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010034-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FRANCISCA CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010034-35.2017.8.11.0003 AUTOR: SUELI FRANCISCA CABRAL RÉU: 

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL Vistos etc. Analisando os autos, 

verifico que a parte autora anexou ao presente feito, tão somente, o 

pedido incidental de restituição de bens endereçado ao juízo da 3ª Vara 

Criminal desta comarca, não apresentando qualquer peça inaugural a este 

juízo cível. Não obstante o juízo criminal tenha determinado a remessa do 

feito para uma das varas cíveis, o autor deve apresentar uma petição 

inicial que preencha todos os requisitos previstos no art. 319 do CPC/15. 

Prescreve o art. 319 do Novo Código de Processo Civil: “Art. 319. A 

petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação.” Desse modo, determino que a parte autora 

apresente uma petição inicial adequada ao procedimento comum cível do 

CPC/2015, indicando o polo passivo pertinente e cumprindo os demais 

requisitos do art. 319 do CPC/15, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (art. 321, CPC/15). A seguir, conclusos. 

Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005935-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINO MORAES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 
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1005935-22.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SABRINO MORAES DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Em tempo, observo que a parte autora atribuiu à 

causa o valor de R$ 5.373,71 (CINCO MIL E TREZENTOS E SETENTA E 

TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), quantum esse, evidentemente, 

incompatível com o benefício econômico pretendido e destoante da 

disposição legal contida no artigo 292, II, do Novo Código de Processo 

Civil. De outro lado, nos termos do art. 292, § 3°, do CPC/15, é certo que 

pode o juiz de ofício alterar o valor da causa, quando verificar que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor. Trata-se de questão de ordem pública, a 

qual, por conseguinte, pode ser suscitada em qualquer momento 

processual. Nesse sentido, colha-se o julgado seguinte: "CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO. POSSE AD USUCAPIONEM. AUSÊNCIA DE PROVA. 

REQUISITOS NÃO-PREENCHIDOS. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO EX 

OFFICIO. POSSIBILIDADE. (...) 3. O valor da causa, por evidente, é de 

matéria de ordem pública, tendo implicações processuais relevantes, pelo 

que pode o magistrado, de ofício, modificá-lo." (TJMG; APCV 

1.0003.09.029316-2/001; Rel. Des. Otávio Portes; Julg. 18/08/2016; DJEMG 

26/08/2016). In casu, na petição de ID 9622486 - Pág. 1, o requerente 

informa que, para fins de purgação de mora, deverá ser considerado o 

débito atualizado no valor de R$ 15.819,72 (QUINZE MIL E OITOCENTOS E 

DEZENOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). Sobre a matéria, 

colha-se o seguinte julgado: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E 

APREENSÃO – VALOR DA CAUSA DEVE EQUIVALER AO DÉBITO DO 

CONTRATO – RECURSO PROVIDO. Diante da comprovação do 

inadimplemento das prestações avençadas e da notificação do devedor, 

configurado está o esbulho possessório, a justificar a concessão de 

liminar de busca e apreensão. No prazo de 5 dias do cumprimento da 

liminar, o devedor deve pagar a integralidade da dívida para recuperar o 

bem, não podendo se limitar às parcelas vencidas do contrato. 

Entendimento de acordo com o julgamento do RESP 1.418.593-MS, que 

firmou tese para efeitos do 543-C do CPC no tocante a purga da mora. 

Assim, deve o valor da causa ser correspondente ao proveito econômico 

almejado pelo autor, ou seja, o valor da dívida pendente, que equivale ao 

débito do contrato, e não ao valor integral deste. (TJ-SP, AI 

22322788020168260000 SP 2232278-80.2016.8.26.0000, 31ª Câmara de 

Direito Privado, Publicação 04/04/2017, Julgamento 4 de Abril de 2017, 

Relator Paulo Ayrosa). Diante dessas razões, ALTERO DE OFÍCIO O 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA EM EXAME, agora fixado em R$ 15.819,72 

(QUINZE MIL E OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E DOIS 

CENTAVOS), referente ao quantum correspondente ao proveito 

econômico perseguido, determinando que a parte autora recolha as 

custas de distribuição remanescentes em decorrência desta alteração, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(art. 321, CPC/15). Proceda a Secretaria à retificação do valor da causa 

no sistema PJe. Tudo cumprido, imediatamente conclusos para análise da 

medida liminar. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010072-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES OAB - MT18804/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCIA SANTIN (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010072-47.2017.8.11.0003 AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DOS 

MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO RÉU: MARILUCIA SANTIN Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA – UNICRED MATO 

GROSSO em desfavor de MARILUCIA SANTIN, ambos qualificados na 

inicial. A autora alega, em síntese, que, em 04/03/2015, a Requerida emitiu 

a cédula de crédito bancário n. 2015200207, no valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), a qual teve como garantia a entrega, em alienação 

fiduciária, do imóvel pertencente à matrícula n.109.966, de propriedade da 

Requerida, descrito na exordial. Aduz que, durante o curso da relação 

jurídica estabelecida entre as partes, a Requerida tornou-se inadimplente 

no tocante ao pagamento da obrigação, o que levou a Requerente a 

instaurar o procedimento de consolidação de propriedade do imóvel objeto 

da garantia do financiamento perante o Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Rondonópolis/MT. Sustenta que, em 16/05/2017, houve a 

consolidação da propriedade do imóvel em favor da Requerente, em vista 

da inexistência de purgação da mora da Requerida, após a devida 

intimação. Afirma que em nenhum dos pregões houve qualquer licitante 

interessado na aquisição do bem arrolado, razão pela qual a dívida foi 

extinta em virtude da quitação operacionalizada com a consolidação da 

propriedade e na forma do termo de quitação da dívida. Assevera que, 

com a finalização de todo o procedimento, foi requerido ao oficial do 

registro de imóveis da Comarca de Rondonópolis a averbação dos leilões 

negativos à margem da matrícula do imóvel, com a consolidação definitiva 

da propriedade em favor da autora aos 28 de setembro de 2017. Contudo, 

alega que a Requerida não restituiu a posse do imóvel à Autora. Por conta 

de tais fatos, requer, liminarmente, seja a autora reintegrada na posse do 

imóvel matriculado sob o n.109.966 junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta comarca. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Era o que tinha a relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. Recebo a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Passo à análise do pedido liminar. Ao caso em tela, aplicam-se os 

artigos 26, §1º, e art. 28 da Lei nº 9.514/97, como segue: "Art. 26. 

Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o 

fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do 

imóvel em nome do fiduciário. § 1º Para os fins do disposto neste artigo, o 

fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente 

constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do 

competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a 

prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os 

juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os 

encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 

imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. (...) 

Art. 28. A cessão do crédito objeto da alienação fiduciária implicará a 

transferência, ao cessionário, de todos os direitos e obrigações inerentes 

à propriedade fiduciária em garantia." Desse modo, em razão do não 

pagamento do devedor, ocorreu a consolidação da propriedade do bem, 

conforme se verifica da averbação na matrícula de ID 11053215. Com 

efeito, possível a reintegração na posse do imóvel, com fulcro no art. 30 

da legislação em comento, como segue: "Art. 30. É assegurada ao 

fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do 

imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a 

reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para 

desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do 

disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome." Desse 

modo, considerando-se a comprovação de que houve a consolidação da 

propriedade do imóvel em nome da credora, DEFIRO a liminar requerida, 

para determinar que a parte ré desocupe o imóvel, no prazo de 60 

(sessenta) dias, com a entrega das chaves à autora. Havendo notícia do 

descumprimento, autorizo, desde já, a expedição do mandado de imissão 

na posse do imóvel, objeto da lide, a favor da autora. Sem prejuízo dessa 

providência, cite-se a demandada para responder aos termos da inicial, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009327-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA LUIZA CONDUTORES ELETRICOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MERARE FERREIRA OAB - SP364089 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009327-67.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: SANTA LUIZA CONDUTORES 

ELETRICOS LTDA. EXECUTADO: J. A. DOS SANTOS EIRELI - ME Vistos 

etc. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Nos moldes dos artigos 829 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil, cite-se o Executado para os atos desta ação, a fim de 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, ou 

apresente embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 do 

CPC/15). Determino que, no mandado de citação conste também a ordem 

para penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (art. 829, §1º, CPC/15). Consigno que, 

nos termos do artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (§ 3°). 

Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios 

de dez por cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado. 

Em conformidade com o disposto no §1°, consigno que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Defiro o disposto no art. 212, § 2º 

do Novo Código de Processo Civil, bem como a expedição da certidão de 

distribuição do feito para fins de registro nos cartórios de registro de 

bens, na forma do art. 828 do CPC/15, devendo a parte exequente 

comunicar a este Juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar de sua concretização. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010099-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BASILIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BASILIO DA SILVA OAB - MT0019029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PERES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010099-30.2017.8.11.0003 AUTOR: ALICE BASILIO DA SILVA RÉU: 

EDUARDO PERES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por ALICE BASILIO DA SILVA em 

desfavor de EDUARDO PERES DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados na exordial. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 17 de abril de 2018, 

às 10h, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Observe-se a PRIORIDADE LEGAL na 

tramitação deste feito, que tem em seu polo ativo pessoa idosa, atendendo 

sua condição ao que estabelece o artigo 1048, inciso I, do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009930-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARY LUCIA MORESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES OAB - MT17292/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Beatriz Machado (RÉU)

LAURA ROSA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009930-43.2017.8.11.0003 AUTOR: MARY LUCIA MORESCO RÉU: 

LAURA ROSA DA SILVA, BEATRIZ MACHADO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARY LUCIA 

MORESCO em desfavor de LAURA ROSA DA SILVA e de BEATRIZ 

MACHADO, todas devidamente qualificadas na exordial. De início, 

DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único, do artigo 

321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a irregularidade 

supramencionada, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 

13.105/15, designo o dia 08 de maio de 2018, às 9h, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010041-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODO BULL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISAO AGRICOLA LTDA (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010041-27.2017.8.11.0003 AUTOR: RODO BULL LTDA RÉU: VISAO 

AGRICOLA LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS 

CESSANTES CAUSADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO ajuizada por RODO 

BULL LTDA em desfavor de VISÃO AGRÍCOLA LTDA e BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, todos devidamente qualificados na 

exordial. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, 

designo o dia 08 de maio de 2018, às 10h, para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. 

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010402-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

M. R. D. O. (REQUERENTE)
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L. R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O (ADVOGADO)

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EFRAIM ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010402-44.2017.8.11.0003 REQUERENTE: LUZINETE RODRIGUES 

MACHADO, LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MATEUS RODRIGUES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: EFRAIM ALVES DOS SANTOS Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS ajuizada por LUZINETE RODRIGUES 

MACHADO, LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA e MATEUS RODRIGUES 

DE OLIVEIRA em desfavor de EFRAIM ALVES DOS SANTOS, todos 

devidamente qualificados na exordial. Recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 

13.105/15. Cite-se a parte requerida para que apresente sua prestação de 

contas ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

disposto nos artigos 550 e ss., do novel diploma processual civil. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010566-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIERME DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010566-09.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: B. A. COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA EXECUTADO: JULIERME DE FREITAS Vistos etc. De início, 

DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único, do artigo 

321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a irregularidade 

supramencionada, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Nos moldes dos artigos 829 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil, cite-se o Executado para os atos desta 

ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida, ou apresente embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 914 do CPC/15). Determino que, no mandado de citação conste 

também a ordem para penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (art. 829, §1º, 

CPC/15). Consigno que, nos termos do artigo 830 do CPC, se o oficial de 

justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o 

prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (§ 3°). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, 

de plano, os honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da 

causa, a serem pagos pelo executado. Em conformidade com o disposto 

no §1°, consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. 

Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo Código de Processo Civil, bem 

como a expedição da certidão de distribuição do feito para fins de registro 

nos cartórios de registro de bens, na forma do art. 828 do CPC/15, 

devendo a parte exequente comunicar a este Juízo as averbações 

efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua concretização. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO OAB - SP0215351A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDO TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000012-78.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

EXECUTADO: COMANDO TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. De início, 

DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único, do artigo 

321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a irregularidade 

supramencionada, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Nos moldes dos artigos 829 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil, cite-se o Executado para os atos desta 

ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida, ou apresente embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 914 do CPC/15). Determino que, no mandado de citação conste 

também a ordem para penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (art. 829, §1º, 

CPC/15). Consigno que, nos termos do artigo 830 do CPC, se o oficial de 

justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o 

prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (§ 3°). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, 

de plano, os honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da 

causa, a serem pagos pelo executado. Em conformidade com o disposto 

no §1°, consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. 

Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo Código de Processo Civil, bem 

como a expedição da certidão de distribuição do feito para fins de registro 

nos cartórios de registro de bens, na forma do art. 828 do CPC/15, 

devendo a parte exequente comunicar a este Juízo as averbações 

efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua concretização. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000029-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIUS SCHWENDLER RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000029-17.2018.8.11.0003 AUTOR: JOSE DE MELLO RÉU: PAULO 

VINICIUS SCHWENDLER RIBEIRO Vistos etc. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15. Expeça-se mandado para que o requerido, no prazo de 

15 dias, efetue o pagamento do débito em questão e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 5% do valor atribuído à causa (art. 701 do 

CPC/15), ou apresente embargos à ação monitória (art. 702 do CPC/15). 

Faça constar no mandado que, se no referido prazo, não efetuar o 

pagamento ou oferecer embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 
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executivo judicial (art. 701, § 2, do CPC/15). Consigno que o réu será 

isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no 

prazo legal (art. 701, § 1º, do CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000116-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROYCE CONNECT AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM KRONGOLD SCHMIDT OAB - SP130052 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V F NOBRE & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000116-70.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: ROYCE CONNECT AR 

CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA EXECUTADO: V F NOBRE & CIA. 

LTDA - ME Vistos etc. De início, recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Nos moldes dos artigos 829 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, cite-se o Executado para os 

atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida, ou apresente embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 914 do CPC/15). Determino que, no mandado de citação 

conste também a ordem para penhora e a avaliação, a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (art. 

829, §1º, CPC/15). Consigno que, nos termos do artigo 830 do CPC, se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (§ 3°). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, 

de plano, os honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da 

causa, a serem pagos pelo executado. Em conformidade com o disposto 

no §1°, consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. 

Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo Código de Processo Civil, bem 

como a expedição da certidão de distribuição do feito para fins de registro 

nos cartórios de registro de bens, na forma do art. 828 do CPC/15, 

devendo a parte exequente comunicar a este Juízo as averbações 

efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua concretização. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009946-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009946-94.2017.8.11.0003 AUTOR: LUCIANA FERREIRA DE SOUZA RÉU: 

CONSTRUTORA VICKY LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO ajuizada por LUCIANA FERREIRA DE 

SOUZA em desfavor de CONSTRUTORA VICKY LTDA, devidamente 

qualificados nos autos, tendo por objeto o imóvel descrito na inicial, que a 

requerente alega possuir, de forma mansa, ininterrupta e sem oposição, 

há 12 (doze) anos. De início, determino que a Secretaria proceda à 

inclusão dos confinantes IVANILDA FRANCISCA MARTINS, EDMILSON 

DAVID DA SILVA, DENIS FERREIRA DE SOUZA e APARECIDO CARDOSO 

NASCIMENTO, qualificados no ID 10993714 (Págs. 1/2) , no polo passivo 

da demanda. Ressalte-se que tal providência incumbe ao patrono da parte 

demandante, que deverá diligenciar nesse sentido quando da propositura 

de eventuais novas ações, vez que o Sistema PJE se encontra em fase de 

aperfeiçoamento e não possibilita que a parte realize as aludidas 

alterações em seguida à distribuição do feito. No mais, recebo a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 

330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15. Citem-se, pessoalmente, os requeridos, bem como os 

confinantes, nos endereços indicados na inicial, e, por edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos 

(artigos 246, § 3° e 259, I, NCPC), para, querendo, contestarem a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial. Intimem-se para que manifestem eventual 

interesse na causa, os representantes das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal, no prazo de lei. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de 

janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010094-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA CRISTIANY ALVES BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010094-08.2017.8.11.0003 AUTOR: NAYRA CRISTIANY ALVES BRAGA 

RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Trata-se de 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

NAYRA CRISTIANY ALVES BRAGA em desfavor de BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, ambos devidamente qualificados na exordial. A autora 

alega, em síntese, que adquiriu, em 31 de agosto de 2012, por meio de 

Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel Residencial, 

Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças - 

Contrato nº 072185230000632, o imóvel residencial descrito na exordial, 

que fora financiado junto ao banco requerido, pelo valor de R$ 92.000,00 

(noventa e dois mil reais). Aduz que pagou parte do valor e que R$ 

69.047,00 (sessenta e nove mil e quarenta e sete reais) foram financiados 

em 300 (trezentos) meses, sendo o período de amortização de 30/09/2012 

a 30/08/2037, com valor da primeira prestação o montante de R$ 403,65 

(quatrocentos e três reais e sessenta e cinco centavos). Sustenta que, 

por estar desempregada desde o ano de 2015 e passar por dificuldades 

financeiras, atrasou as prestações do referido imóvel a partir do mês de 

janeiro de 2017. Afirma que, em decorrência do referido débito junto ao 

requerido, a Consignante, em 29 de maio de 2017, foi notificada acerca da 

dívida, que à época correspondia ao valor de R$ 2.482,36 (dois mil 

quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), tendo o prazo 

de 15 (quinze) dias para satisfazer os débitos em discussão. Relata que 

tentou renegociar o débito com o demandado e que este se nega a 

receber o valor pertinente às parcelas em atraso, razão pela qual a autora 

está na iminência de perder seu imóvel, haja vista que a não purgação da 

mora promove o registro de consolidação da propriedade em nome do 

credor. Por conta de tais fatos, requer a concessão da tutela de urgência, 

a fim de suspender a consolidação de transferência de propriedade em 

nome da consignante para o consignado, bem como o deferimento do 

depósito da quantia de R$ 6.206,79 (seis mil duzentos e seis reais e 

setenta e nove centavos), referente ao pagamento dos débitos em atraso, 

mais as despesas legais consectárias. Apresenta pedidos de natureza 

final e junta documentos. Era o que tinha a relatar. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência supramencionado, 

verifico que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da 
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tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas requerem melhor 

análise e exigem dilação probatória, sendo recomendável, a priori, a 

formação do contraditório. Nesse sentido, observo que, em princípio, não 

se vislumbra ilegalidade na ação indicada da ré, vez que, segundo afirma 

a própria autora, esta atrasou o pagamento de algumas parcelas e existe 

previsão contratual para a consolidação de propriedade do bem em favor 

do credor no caso de não purgação da mora. Desse modo, não obstante a 

parte autora tenha trazido aos autos cópia do contrato celebrado, entre 

outros documentos, é certo que não há elementos seguros o suficiente 

para ensejar a concessão do pedido liminar apresentado, o que demanda 

melhor compreensão fática, haja vista que as razões que fundamentam o 

pedido de tutela de urgência dependem de melhor apuração. Não há, 

enfim, elementos indiciários que permitam concluir pela probabilidade do 

direto invocado, ao menos nessa fase de cognição sumária, consoante 

prevê o artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos termos da 

disposição legal referida, é descabido o deferimento da tutela de urgência 

quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o 

julgador acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco 

ao resultado útil do processo. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, uma vez que não estão presentes nos autos 

os elementos aptos à concessão da medida liminar. Por outro lado, DEFIRO 

o depósito da quantia que a demandante alega ser devida, o qual deverá 

ser efetivado no prazo de 05 (cinco) dias contados do deferimento, 

consoante estabelece o art. 542, I, do Novo Código de Processo Civil. Não 

realizado o depósito no prazo estipulado, o processo será extinto sem 

resolução do mérito, conforme dispõe o parágrafo único do mesmo artigo. 

Proceda-se à citação do requerido para levantar o depósito ou para 

oferecer contestação, conforme art. 542, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de janeiro 

de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010127-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010127-95.2017.8.11.0003 REQUERENTE: PATRICIA REGINA DA SILVA 

SOARES REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por PATRICA REGINA DA SILVA 

SOARES em desfavor de PANAMERICANO, ambos devidamente 

qualificados na exordial. A autora alega, em síntese, que firmou contrato 

com a Requerida, na data de 27 de janeiro de 2011, para aquisição de um 

veículo Automóvel Chevrolet CELTA HATCH LIF 1.0 VHS 8V (FLEXP) ano 

2008/2007, cumprindo todo o acordado no contrato, não deixando de 

pagar qualquer parcela ou boleto emitido pela requerida. Aduz que, mesmo 

cumprindo com sua obrigação, quitando todos os débitos, vem sendo 

constrangida pela requerida, através de ligações mensagens de 

WhatsApp, sob o argumento de que tem parcelas do contrato a serem 

pagas. Sustenta que tentou de várias maneiras resolver essa situação, 

sem obter êxito. Por conta de tais fatos, requer a concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida se abstenha de realizar 

cobranças à autora, bem como se abstenha de incluir seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito. Apresenta pedidos de natureza final e 

junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de 

urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que o nome da 

autora pode estar na iminência de ser inscrito no banco de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, por um débito que, ao que parece, pode 

constituir cobrança indevida, em razão da alegada quitação do contrato 

entabulado. O perigo de dano é evidente, diante dos prejuízos sofridos 

quando se tem o nome inserido no rol dos órgãos de proteção ao crédito, 

gerando restrições à sua credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, 

consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do 

Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de 

eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a 

requerida abstenha-se de realizar cobranças à autora em relação ao 

contrato sub judice, bem como se abstenha de incluir o nome da 

demandante nos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação 

deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será 

revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 

e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor. 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 15 de 

maio de 2018, às 15h, para audiência de conciliação, que será realizada 

na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010105-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR RADAELI FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010105-37.2017.8.11.0003 REQUERENTE: VICTOR RADAELI FRANCISCO 

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

DECLARATÓRIA c/c REPARAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por 

VICTOR RADAELI FRANCISCO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, 

(VIVO), ambos devidamente qualificados na exordial. Recebo a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 

330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, 

designo o dia 08 de maio de 2018, às 10h30min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010110-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ZANIN NETO (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010110-59.2017.8.11.0003 AUTOR: AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS S.A. RÉU: SANTO ZANIN NETO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por AGRO AMAZÔNIA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA em desfavor de SANTO ZANIN 

NETO, ambos devidamente qualificados na exordial. De início, DETERMINO 

que a parte autora comprove nos autos o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, vez que o documento de ID 11185210 não foi anexado 

devidamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do parágrafo único, do artigo 321, do Novo 

Código de Processo Civil. Superada a irregularidade supramencionada, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, 

designo o dia 08 de maio de 2018, às 11h, para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. 

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000019-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BENEVIDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000019-70.2018.8.11.0003 REQUERENTE: CRISTIANE BENEVIDES ALVES 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de pedido 

de Liquidação de Sentença ajuizado por CRISTIANE BENEVIDES ALVES 

em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA , com base na sentença 

proferida na Ação Civil Pública nº0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita 

perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. A 

sentença proferida na Ação Civil Pública nº0800224-44.2013.8.01.0001, 

dentre outras questões, estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 

do Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos 

determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para 

tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os 

Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; 

B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas 

VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral 

Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a 

título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da 

devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores 

deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree 

que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que 

pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total 

a receber, na proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e 

US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser 

devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus 

Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a 

título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão 

da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a 

ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os 

mesmos receberam a título de comissões de venda; B.6) considerando 

que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares 

norte-americanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os 

abatimentos do que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, 

gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em 

Reais, pelos montante efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a 

serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores 

deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do 

Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por 

meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 

29/07/2013 – p. 880/964). (...)” (grifei) Essa liquidação de sentença se 

processará por arbitramento, haja vista a natureza do objeto da liquidação, 

que é o recebimento de quantia a ser apurada, conforme artigo 509, inciso 

I, parte final, do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe: “Art. 

509 - Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, 

convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 

liquidação;”. Assim, recebo a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Indefiro eventual 

pedido de tutela de urgência no sentido da reserva de valores junto à ação 

originária desta liquidação, haja vista que, conforme deliberações acima, 

impõe-se, previamente a providência desta natureza, a apresentação de 

documentos pelos litigantes, notadamente para se chegar ao valor 

ocasionalmente devido pelos demandados à parte requerente. Desse 

modo, entendo ausentes os requisitos legais ensejadores de medida que 

seja postulada nesse sentido, ao menos por ora. Cite-se a parte requerida. 

Intimem-se as partes para apresentação de todos os documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos no art. 510, CPC/15. 

Consigno que é imprescindível que o requerente comprove vínculo com a 

empresa requerida (boletos e comprovantes de pagamento para aquisição 

dos Kits/contas) e valor investido, com o abatimento de qualquer valor 

percebido a título de lucro (extratos bancários), sob pena de indeferimento 

do pedido. A seguir, conclusos para eventual nomeação de perito ou 

decisão de plano, conforme o caso. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000020-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA SIQUEIRA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000020-55.2018.8.11.0003 REQUERENTE: CARMELITA SIQUEIRA 

BENEVIDES REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 

Trata-se de pedido de Liquidação de Sentença ajuizado por CARMELITA 

SIQUEIRA BENEVIDES em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, 

com base na sentença proferida na Ação Civil Pública 

nº0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara 

Cível da Comarca de Rio Branco/AC. A sentença proferida na Ação Civil 

Pública nº0800224-44.2013.8.01.0001, dentre outras questões, 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 
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divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Essa liquidação de sentença se processará por 

arbitramento, haja vista a natureza do objeto da liquidação, que é o 

recebimento de quantia a ser apurada, conforme artigo 509, inciso I, parte 

final, do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, 

convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 

liquidação;”. Assim, recebo a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Indefiro eventual 

pedido de tutela de urgência no sentido da reserva de valores junto à ação 

originária desta liquidação, haja vista que, conforme deliberações acima, 

impõe-se, previamente a providência desta natureza, a apresentação de 

documentos pelos litigantes, notadamente para se chegar ao valor 

ocasionalmente devido pelos demandados à parte requerente. Desse 

modo, entendo ausentes os requisitos legais ensejadores de medida que 

seja postulada nesse sentido, ao menos por ora. Cite-se a parte requerida. 

Intimem-se as partes para apresentação de todos os documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos no art. 510, CPC/15. 

Consigno que é imprescindível que o requerente comprove vínculo com a 

empresa requerida (boletos e comprovantes de pagamento para aquisição 

dos Kits/contas) e valor investido, com o abatimento de qualquer valor 

percebido a título de lucro (extratos bancários), sob pena de indeferimento 

do pedido. A seguir, conclusos para eventual nomeação de perito ou 

decisão de plano, conforme o caso. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000023-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDCLEITON DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000023-10.2018.8.11.0003 REQUERENTE: EDCLEITON DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de pedido 

de Liquidação de Sentença ajuizado por EDCLEITON DE SOUZA SILVA em 

desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, com base na sentença 

proferida na Ação Civil Pública nº0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita 

perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. A 

sentença proferida na Ação Civil Pública nº0800224-44.2013.8.01.0001, 

dentre outras questões, estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 

do Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos 

determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para 

tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os 

Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; 

B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas 

VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral 

Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a 

título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da 

devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores 

deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree 

que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que 

pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total 

a receber, na proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e 

US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser 

devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus 

Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a 

título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão 

da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a 

ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os 

mesmos receberam a título de comissões de venda; B.6) considerando 

que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares 

norte-americanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os 

abatimentos do que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, 

gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em 

Reais, pelos montante efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a 

serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores 

deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do 

Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por 

meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 

29/07/2013 – p. 880/964). (...)” (grifei) Essa liquidação de sentença se 

processará por arbitramento, haja vista a natureza do objeto da liquidação, 

que é o recebimento de quantia a ser apurada, conforme artigo 509, inciso 

I, parte final, do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe: “Art. 

509 - Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, 

convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 

liquidação;”. Assim, recebo a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Indefiro eventual 

pedido de tutela de urgência no sentido da reserva de valores junto à ação 

originária desta liquidação, haja vista que, conforme deliberações acima, 

impõe-se, previamente a providência desta natureza, a apresentação de 

documentos pelos litigantes, notadamente para se chegar ao valor 

ocasionalmente devido pelos demandados à parte requerente. Desse 

modo, entendo ausentes os requisitos legais ensejadores de medida que 

seja postulada nesse sentido, ao menos por ora. Cite-se a parte requerida. 

Intimem-se as partes para apresentação de todos os documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos no art. 510, CPC/15. 

Consigno que é imprescindível que o requerente comprove vínculo com a 

empresa requerida (boletos e comprovantes de pagamento para aquisição 

dos Kits/contas) e valor investido, com o abatimento de qualquer valor 

percebido a título de lucro (extratos bancários), sob pena de indeferimento 

do pedido. A seguir, conclusos para eventual nomeação de perito ou 

decisão de plano, conforme o caso. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010252-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010252-63.2017.8.11.0003 REQUERENTE: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI REQUERIDO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO LIMINAR ajuizada por AFFONSO FLORES SCHENDROSKI em 

desfavor de BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que adquiriu um 

veículo Citroen C4 Palace, descrito na exordial, através de um 

financiamento de R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais), 

dando como entrada o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e dividindo o 

restante de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) em 47 parcelas de 

R$ 357,20 (trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), mediante 

pagamento em boleto. Aduz que, no mês de maio do ano de 2015, o 

Requerente perdeu o prazo do pagamento do boleto do financiamento, 

razão pela qual contatou o banco demandado, o qual teria se 

comprometido em encaminhar o referido boleto ao autor. Contudo, afirma 

que o requerido jamais encaminhou o boleto solicitado. Assevera que 

apenas deixou uma prestação sem quitar, por culpa exclusiva do banco 

requerido, pois alega que o único meio de efetuar o pagamento seria com 

a emissão do boleto pelo próprio banco, uma vez que o carnê não 

autorizava o pagamento após o vencimento. Sustenta que, sem 

alternativa, continuou adimplindo a dívida de forma correta, pois faltavam 

apenas 05 (cinco) parcelas para quitar todas as prestações. Afirma que, 

alguns dias após o Requerente solicitar ao banco um novo boleto 

atualizado, foi surpreendido através de uma citação para se defender em 

um processo de busca e apreensão do veículo financiado (Código 

788910), em razão daquela inadimplência. Relata que, após a defesa 

(contestação) do Requerente naqueles autos, o magistrado que presidia o 

feito revogou o pedido liminar, sob o fundamento de que a maior parte do 

valor já havia sido pago e que o banco havia se equivocado quanto aos 

valores mencionados na inicial, tendo sido determinada a imediata baixa da 

restrição do veículo, via sistema RENAJUD. Ressalta que, em fevereiro de 

2016, na Ação Revisional de Contrato (Código 812061), o juiz concedeu a 

antecipação de tutela, determinando que o Banco PSA Finance Brasil S/A 

providenciasse a retirada do nome do Requerente de todos os cadastros 

de proteção ao crédito, com relação à dívida discutida naqueles autos. 

Contudo, alega que, embora o requerido tenha excluído o nome do 

Requerente de alguns órgãos de proteção ao crédito, não cumpriu 

integralmente com a determinação judicial, tendo em vista que deixou de 

excluir o nome do Requerente na negativação do SCR (Sistema de 

Informações de Crédito do Banco Central). Assevera que a existência da 

restrição supramencionada foi descoberta quando o requerente procurou 

a instituição SICREDI, no mês de outubro/2017, na qual é correntista, a fim 

de adquirir um crédito para aquisição de veículo 0 (zero) quilômetro, e 

aproveitar as taxas do feirão que foi promovido pelo banco dos dias 23 a 

26 de outubro. Relata que, antes de ocorrer o feirão, o requerente 

manifestou nos autos do Código 812061, requerendo o fiel cumprimento da 

decisão que determinou a retirada do seu nome dos cadastros de 

proteção ao crédito, como medida de urgência, pois iria participar na outra 

semana do referido feirão. Contudo, afirma que não houve apreciação da 

manifestação em tempo hábil, uma vez que os autos do Código 812061 

foram conclusos para sentença na data de 25.10.2017 e até o presente 

momento não foram sentenciados. Alega que participou, no dia 

27.10.2017, do feirão de financiamento de veículos promovido pelo Banco 

SICREDI, na qual o Requerente realizou uma tentativa de financiar um 

veículo 0 (zero) quilômetro. Entretanto, afirma ter recebido um parecer de 

análise como “REPROVADO1”, pelo motivo de que o Requerente estava 

negativado no SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central). 

Por conta de tais fatos, requer a concessão de tutela de urgência para 

exclusão de seu nome do cadastro negativo do SCR (Sistema de 

Informações de Crédito do Banco Central). Apresenta pedidos de natureza 

final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. 

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Diante das justificativas apresentadas no ID 11156188 - 

Pág. 2, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos 

artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15, o que poderá ser revogado se 

houver comprovação da mudança da condição econômico-financeira do 

beneficiário. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o 

artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pelo requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que o nome do autor permanece inscrito no 

banco de dados do cadastro negativo do SCR (Sistema de Informações de 

Crédito do Banco Central), por um débito que já foi discutido em demanda 

judicial distinta, oportunidade em que foi determinada a baixa de todas as 

restrições havidas em nome do autor. O perigo de dano é evidente, diante 

dos prejuízos sofridos quando se tem o nome inserido no rol dos órgãos 

de proteção ao crédito, gerando restrições à sua credibilidade na vida civil 

e comercial. Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, nos 

termos do artigo 296 do Novo Código de Processo Civil, ser modificada a 

qualquer tempo, diante de eventual alteração da situação do quadro 

probatório. Com essas considerações, preenchidos os elementos do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência 

para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o 

nome da parte autora do banco de dados do cadastro negativo do SCR 

(Sistema de Informações de Crédito do Banco Central), em relação ao 

apontamento sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de 

multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

por dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte 

requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, 

§4º do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 22 de maio de 2018, às 08h30min, 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências 

desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do 

novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010432-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VANDERLEI DE LIMA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010432-79.2017.8.11.0003 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ANTONIO VANDERLEI DE LIMA LOPES Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por 

OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de 

ANTONIO VANDERLEI DE LIMA LOPES, ambos qualificados nos autos. De 

início, DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único, do artigo 

321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a irregularidade 

supramencionada, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Noticia a exordial que, o autor concedeu ao réu 

um financiamento, tendo por objeto o veículo descrito na inicial. Contudo, 

relata que o requerido se tornou inadimplente com as parcelas em seus 

respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o requerente pugna, 

liminarmente, pela busca e apreensão do veículo descrito acima, que se 

encontra em poder do polo passivo, clamando para ser depositado em 
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suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da dívida no prazo de 

05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta, 

sob pena de revelia. É o breve relato. Fundamento e Decido. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o Requerente cumprido este 

requisito. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual (ID 11219916), bem como a notificação da mora (ID 

11219918). Por outro lado, há receio de que o requerente sofra danos 

pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Nos termos do 

artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, comprovada a mora do devedor, o 

caso é de se deferir liminarmente a medida, determinando a busca e 

apreensão do bem supramencionado. Assim, presentes os requisitos 

autorizadores que ensejaram o presente pedido, tendo em vista a 

demonstração da mora, conforme Notificação Extrajudicial, tomando assim 

ciência dos débitos vencidos e não pagos, DEFIRO a medida liminar de 

busca e apreensão, autorizando que o veículo fique em depósito com 

pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio depositário fiel do bem o 

Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. Lavre-se o termo de 

compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré para, querendo, em 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade da dívida, segundo os 

valores apresentados pelo credor na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem como, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena de revelia (§ 3º, art. 

3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º e 2º do CPC/15, bem 

como o arrombamento e a requisição de força policial, nos termos do art. 

536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010184-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010184-16.2017.8.11.0003 AUTOR: VITORINO DE ARRUDA RÉU: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO COM 

PEDIDO DE TUTELA ajuizada por VITORINO DE ARRUDA em desfavor de 

BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO, ambos devidamente 

qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que o requerido teria 

lançado indevidamente seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, 

em razão de um débito que já foi renegociado e vem sendo pontualmente 

adimplido. Por conta de tais fatos, requer a concessão de tutela de 

urgência para exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. 

Pugna, ao final, pelo reconhecimento da inexistência do débito e pela 

concessão de indenização pelo dano moral sofrido. Junta documentos. 

Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pelo requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que o nome do autor pode estar inscrito no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por um débito que, ao 

que parece, pode constituir cobrança indevida, em razão de ter havido 

uma renegociação, cujas prestações vêm sendo pontualmente adimplidas 

pelo demandante. O perigo de dano é evidente, diante dos prejuízos 

sofridos quando se tem o nome inserido no rol dos órgãos de proteção ao 

crédito, gerando restrições à sua credibilidade na vida civil e comercial. 

Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 

296 do Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, 

diante de eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da parte autora do 

banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito - SCPC/SERASA, em 

relação ao apontamento sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, 

sob pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 22 de maio de 2018, 

às 09h30min, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Observe-se a PRIORIDADE LEGAL na 

tramitação deste feito, que tem em seu polo ativo pessoa idosa, atendendo 

sua condição ao que estabelece o artigo 1048, inciso I, do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010487-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS VINICIUS VIEIRA VIANA (BL) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1 0 1 0 4 8 7 - 3 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUCAS VINICIUS 

VIEIRA VIANA (BL) Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA em desfavor de LUCAS VINICIUS VIEIRA VIANA, 

ambos qualificados nos autos. Noticia a exordial que, o autor concedeu ao 

réu um financiamento, tendo por objeto o veículo descrito na inicial. 

Contudo, relata que o requerido se tornou inadimplente com as parcelas 

em seus respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o requerente 

pugna, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo descrito acima, 

que se encontra em poder do polo passivo, clamando para ser depositado 

em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da dívida no prazo 

de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, sob pena de revelia. Acostada à inicial, veio a documentação 

pertinente. É o breve relato. Fundamento e Decido. Para a concessão da 

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

inadimplemento do devedor, tendo o Requerente cumprido este requisito. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual (ID 11233347 - Pág. 28), bem como a notificação da mora (ID 

11233347 - Pág. 14). Por outro lado, há receio de que o requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Nos termos do 

artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, comprovada a mora do devedor, o 

caso é de se deferir liminarmente a medida, determinando a busca e 

apreensão do bem supramencionado. Assim, presentes os requisitos 

autorizadores que ensejaram o presente pedido, tendo em vista a 

demonstração da mora, conforme Notificação Extrajudicial, tomando assim 

ciência dos débitos vencidos e não pagos, DEFIRO a medida liminar de 
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busca e apreensão, autorizando que o veículo fique em depósito com 

pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio depositário fiel do bem o 

Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. Lavre-se o termo de 

compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré para, querendo, em 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade da dívida, segundo os 

valores apresentados pelo credor na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem como, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena de revelia (§ 3º, art. 

3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º e 2º do CPC/15, bem 

como o arrombamento e a requisição de força policial, nos termos do art. 

536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010569-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SALES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010569-61.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: APARECIDA SALES VIEIRA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por BANCO HONDA 

S/A em desfavor de APARECIDA SALES VIEIRA, ambos qualificados nos 

autos. Noticia a exordial que, o autor concedeu à ré um financiamento, 

tendo por objeto o veículo descrito na inicial. Contudo, relata que a 

requerida se tornou inadimplente com as parcelas em seus respectivos 

vencimentos. À luz destes fatos, o requerente pugna, liminarmente, pela 

busca e apreensão do veículo descrito acima, que se encontra em poder 

do polo passivo, clamando para ser depositado em suas mãos. Pleiteia 

pelo pagamento da integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, 

caso queira, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta, sob pena de 

revelia. Acostada à inicial, veio a documentação pertinente. É o breve 

relato. Fundamento e Decido. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual (ID 11258354 - Pág. 4), 

bem como a notificação da mora (ID 11258354 - Pág. 8). Por outro lado, há 

receio de que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e 

pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 

Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Notificação 

Extrajudicial, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 

DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 15 de 

janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000004-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ALVES DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000004-04.2018.8.11.0003 AUTOR: TIAGO ALVES DE BRITO RÉU: VIVO 

S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por TIAGO ALVES DE BRITO em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), ambos devidamente 

qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que o requerido teria 

lançado indevidamente seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, 

em razão de um débito inexistente. Por conta de tais fatos, requer a 

concessão de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos órgãos 

de restrição ao crédito. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pelo requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que o nome do autor pode estar inscrito no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por um débito que, ao 

que parece, pode constituir cobrança indevida. O perigo de dano é 

evidente, diante dos prejuízos sofridos quando se tem o nome inserido no 

rol dos órgãos de proteção ao crédito, gerando restrições à sua 

credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, consigna-se que a tutela 

deferida poderá, nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo 

Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da 

situação do quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os 

elementos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela 

de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

exclua o nome da parte autora do banco de dados do Serviço de Proteção 

ao Crédito - SCPC/SERASA, em relação ao apontamento sub judice, até 

ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já 

aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de 

descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, 

consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do 

Código de Defesa do Consumidor. Conforme o disposto no artigo 334 da 

Lei 13.105/15, designo o dia 22 de maio de 2018, às 10h, para audiência 

de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda 

Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000006-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000006-71.2018.8.11.0003 AUTOR: IVONE BORGES DE OLIVEIRA RÉU: 

MARISA LOJAS S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por IVONE 

BORGES DE OLIVEIRA em desfavor de MARISA LOJAS S/A, ambos 

devidamente qualificados na exordial. A autora alega, em síntese, que o 

requerido teria lançado indevidamente seu nome nos cadastros de 

restrição ao crédito, em razão de um débito inexistente. Por conta de tais 

fatos, requer a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito. Apresenta pedidos de natureza 

final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. 

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que o nome da 

autora pode estar inscrito no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, por um débito que, ao que parece, pode constituir cobrança 

indevida. O perigo de dano é evidente, diante dos prejuízos sofridos 

quando se tem o nome inserido no rol dos órgãos de proteção ao crédito, 

gerando restrições à sua credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, 

consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do 

Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de 

eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da parte autora do 

banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito - SCPC/SERASA, em 

relação ao apontamento sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, 

sob pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 22 de maio de 2018, 

às 10h30min, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000228-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000228-39.2018.8.11.0003 AUTOR: SANDRO BARBOSA DA SILVA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

por SANDRO BARBOSA DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente 

qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que é titular da 

Unidade Consumidora n. 6/146810-7 e que recebeu uma fatura 

extraordinária da empresa requerida, no valor R$1.256,63 (um mil 

duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos) em fatura 

extraordinária, referente à suposta recuperação de consumo, a qual o 

autor afirma constituir cobrança abusiva e indevida. Por conta de tais 

fatos, pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim de que a requerida 

se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da Unidade 

Consumidora n. 6/146810-7, em razão da aludida fatura, bem como se 

abstenha de proceder à inclusão do nome do requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito em razão do referido débito. Apresenta pedidos de 

natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. 

Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pelo requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que, ao que 

parece, a empresa requerida teria emitido fatura com valor muito superior 

ao comumente consumido pela parte autora, o que pode constituir 

cobrança indevida, estando o demandante na iminência de ter o 

fornecimento de energia elétrica suspenso e o nome negativado em razão 

da aludida cobrança. O perigo de dano é evidente, pois, é certo que a 

suspensão de energia elétrica causa prejuízos, por se tratar de serviço 

essencial, ainda mais se tal suspensão se dá indevidamente. Ademais, 

consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do 

Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de 

eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar, tão 

somente, que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, abstenha-se de 

interromper o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora 

6/146810-7, em razão da fatura sub judice, no valor de R$ 1.256,63 (um 

mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), bem 

como se abstenha de proceder à inclusão do nome do requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito em razão da referida cobrança, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já aplico no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), a qual será revertida em favor da parte requerente, consoante 

preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de 

Defesa do Consumidor, devendo a parte autora prosseguir com o regular 

adimplemento das faturas durante o decorrer da demanda, salvo decisão 

em contrário. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo 

o dia 22 de maio de 2018, às 11h, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2018. Luiz Antonio Sari Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000255-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CHAGAS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000255-22.2018.8.11.0003 REQUERENTE: MARIA DA CHAGAS CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por MARIA CORREIA DAS CHAGAS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, ambos devidamente qualificados na exordial. A autora alega, em 

síntese, que é titular da UC n. 6/106944-2 e que, após inspeção realizada 

pela requerida na data de 18/04/2017, recebeu em sua residência uma 

fatura de cobrança, no valor de R$ 3.011,98 (três mil e onze reais e 

noventa e oito centavos), com vencimento para 30/07/2017. Aduz que o 

referido valor, segundo a requerida, trata-se de uma cobrança de 

recuperação de consumo decorrente do suposto procedimento irregular 

identificado na inspeção, oportunidade em que teria sido constatado um 

“desvio de energia no ramal de entrada” no medidor da sua unidade 

consumidora. Sustenta que a inspeção foi realizada de forma unilateral, 

razão pela qual afirma que a aludida cobrança é abusiva e que seu nome 

se encontra negativado indevidamente em virtude daquele débito. Por 

conta de tais fatos, pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim de 

que seja determinado que a requerida se abstenha de proceder à 

interrupção do fornecimento de energia elétrica da UC 6/106944-2, bem 

como proceda à exclusão do nome da requerente do banco de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito. Apresenta pedidos de natureza final e 

junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de 

urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que, ao que 

parece, a empresa requerida teria emitido fatura com valor muito superior 

ao comumente consumido pela parte autora, o que pode constituir 

cobrança indevida, estando a demandante na iminência de ter o 

fornecimento de energia elétrica suspenso em razão da aludida cobrança. 

O perigo de dano é evidente, pois, é certo que a suspensão de energia 

elétrica causa prejuízos, por se tratar de serviço essencial, ainda mais se 

tal suspensão se dá indevidamente. Demais disso, a parte autora teve seu 

nome inserido no rol dos órgãos de proteção ao crédito, em razão da 

referida fatura, gerando restrições à sua credibilidade na vida civil e 

comercial. Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos 

do artigo 296 do Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer 

tempo, diante de eventual alteração da situação do quadro probatório. Com 

essas considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que 

a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, abstenha-se de realizar o corte 

do fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 

6/106944-2, em razão da fatura sub judice, no valor de R$ 3.011,98 (três 

mil e onze reais e noventa e oito centavos), procedendo à exclusão do 

nome da autora do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito e 

suspendendo os efeitos da referida cobrança, até ulterior deliberação 

deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), a 

qual será revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o 

artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo a parte autora prosseguir com o regular 

adimplemento das faturas durante o decorrer da demanda, salvo decisão 

em contrário. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo 

o dia 22 de maio de 2018, às 14h, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Observe-se a PRIORIDADE LEGAL na 

tramitação deste feito, que tem em seu polo ativo pessoa idosa, atendendo 

sua condição ao que estabelece o artigo 1048, inciso I, do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 

2018. Luiz Antonio Sari Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003394-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS NATANAEL ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

DAIANE ALTINO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ RIBEIRO VIEIRA (RÉU)

JUAREZ JUNIOR DA COSTA VIEIRA (RÉU)

FERNANDO DA COSTA VIEIRA (RÉU)

MARIA MESSIAS DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003394-16.2017.8.11.0003 AUTOR: LUCAS NATANAEL ALMEIDA DOS 

SANTOS, DAIANE ALTINO DO NASCIMENTO RÉU: JUAREZ RIBEIRO 

VIEIRA, MARIA MESSIAS DA COSTA, FERNANDO DA COSTA VIEIRA, 

JUAREZ JUNIOR DA COSTA VIEIRA Vistos etc. Trata-se de ação de 

adjudicação ajuizada por LUCAS NATANAEL ALMEIDA DOS SANTOS e 

DAIANE ALTINO DO NASCIMENTO em desfavor de JUAREZ RIBEIRO 

VIEIRA, MARIA MESSIAS DA COSTA, FERNANDO DA COSTA VIEIRA e 

JUAREZ JUNIOR DA COSTA VIEIRA, todos devidamente qualificados na 

exordial. Ressai dos autos que as partes entabularam acordo em 

audiência realizada pelos conciliadores desta Segunda Vara Cível, 

oportunidade em que a parte requerida reconheceu a procedência dos 

pedidos formulados na inicial, pugnando por sua homologação (ID 

9463214). Nomeada para defender os interesses dos requeridos, a 

Defensoria Pública manifestou anuência com a homologação do acordo 

entabulado em audiência (ID 10678963). A pretensão merece ser acolhida. 

Alude o artigo 487, inciso III, “a” do Novo Código de Processo Civil: Art. 

487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: a) o 

reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção; (...) Considerando que a requerida reconheceu o pedido 

formulado na inicial, não vejo óbice em extinguir o processo, razão pela 

qual JULGO PROCEDENTE a ação de adjudicação compulsória proposta 

por LUCAS NATANAEL ALMEIDA DOS SANTOS e DAIANE ALTINO DO 

NASCIMENTO, determinando que o imóvel objeto da presente ação, 

registrado sob a matrícula de n. 114.739 seja inscrito no RGI local em seu 

nome, na forma postulada na inicial, suprindo esta decisão a outorga do 

vendedor, nos termos da fundamentação supra. Expeça-se o necessário 

ao cumprimento desta ordem. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor 

do patrono do requerido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. No entanto, como 

a parte requerida é beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito fica suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade 

(art. 98,§1º, inc. VI e art. 98, §3º do novo CPC). Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem 

a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1009425-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA PAULA PENASSO NEVES (AUTOR)

FABIO AMOR NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROGERIO DA CRUZ (RÉU)

KAMILA VIEIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009425-52.2017.8.11.0003 AUTOR: FABIO AMOR NEVES, ANA PAULA 

PENASSO NEVES RÉU: FABIO ROGERIO DA CRUZ, KAMILA VIEIRA DA 

SILVA Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com 

pedido de desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil), em seu inciso VIII: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; 

(...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 

13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da 

ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. Cancelo a 

audiência de conciliação designada nestes autos. Custas pelo requerente. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

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

Rondonópolis/MT, 12 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006047-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DORNELOS CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

11212107

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010308-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO CAVALCANTI GARCIA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010308-96.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o requerente 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003829-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010183-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA SANTOS DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010183-31.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o requerente 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001433-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DIAS DE JESUS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1001433-40.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a autora, na 

pessoa do seu patrono regularmente constituído via DJE, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o instrumento procuratório com a 

representação legal da autora, vez que se trata de pessoa jurídica. Após, 

voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001144-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZAHER & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA DE FATIMA SCHREIBER (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondências devolvidas IDs nºs 

10903145 e 11298808

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003001-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERGAMASCHI & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA RODO AGUIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 
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manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

11299073

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007228-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR ALBERTO DE MATOS SALOMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALY GOMES PIRES ROCHA OAB - MT22910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1007228-27.2017.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que não houve o requerimento para concessão das benesses da 

gratuidade da justiça e tampouco a comprovação de eventual 

hipossuficiência, intime o autor, na pessoa do patrono constituído para 

proceder o recolhimento das custas e taxa judiciárias no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010204-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

CELEIRO CENTRO OESTE - SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE 

(REQUERIDO)

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010204-07.2017.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista presentes os requisitos 

legais. Intime o requerente por meio de seu patrono constituído nos autos 

para emendar a inicial, especificamente para informar o CEP de seu 

endereço cumprindo assim as determinações constantes na Resolução 

nº. 021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo 

de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, do 

CPC). Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 11 de janeiro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001856-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001856-97.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC, bem como para apreciar a alegada ocorrência 

de conexão arguida na peça defensiva da 1ª requerida. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 11 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001629-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001629-44.2016.8.11.0003. Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência e determino que 

a autora traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os anexos do email 

constante no Num. 1586061, no tocante aos boletos e demais informações 

acerca da negociação firmada junto a requerida, vez que o comprovante 

de pagamento no importe de R$ 140,00, não identifica os dados do título 

quitado. Vindo a documentação, dê-se vista a parte contrária e após, 

conclusos. Intime. Rondonópolis – MT, 11 de janeiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006437-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CORREIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006437-58.2017.8.11.0003. Vistos etc. I - Tendo em vista 

os termos do Acórdão do Id. 11174454, que manteve a decisão agravada, 

bem como o lapso temporal da informação prestada pelo autor no Id. 

11036344 (07.07.2017), intime-o na pessoa de seu patrono para informar 

se houve ou não a religação da energia elétrica de sua Unidade 

Consumidora, no prazo de 05 (cinco) dias. II – Certifique a Sra. Gestora o 
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decurso do prazo para apresentação de impugnação, face a 

manifestação do Id. 11036344. III – Especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, isto no prazo de 05 (cinco) dias, justificando-as. IV - 

Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. V - Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 11 de janeiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000385-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRAGA DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA OAB - BA22644 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000385-80.2016.8.11.0003. Vistos etc. Sobre o depósito 

realizado pela devedora no importe de R$ 12.033,84 (doze mil e trinta e 

três reais e oitenta e quatro centavos) – Id. 11268401, manifeste a 

credora no prazo de 05 (cinco) dias, declinando, ainda, se há ou não a 

satisfação do débito com o depósito realizado. Havendo saldo 

remanescente, deverá a exequente juntar o cálculo atualizado no mesmo 

prazo supra. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 11 de janeiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003643-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTO CASSIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003643-98.2016.8.11.0003 Vistos etc. Compulsando os autos, 

vê-se que há divergência nas alegações das partes quanto ao suposto 

desconto efetuado indevidamente pela parte ré. Deste modo, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação do requerido para trazer 

aos autos o extrato bancário da conta poupança, objeto da lide, de 

titularidade do autor, referente aos meses compreendidos entre outubro 

de 2016 até dezembro de 2017, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 11 de janeiro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005609-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005609-96.2016.8.11.0003. Vistos etc. Converto o 

julgamento em diligência e determino que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove ser o único herdeiro da “de cujus”, juntando, ainda, 

certidão negativa de inventário judicial e extrajudicial. Após, conclusos. 

Intime. Rondonópolis – MT, 11 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005775-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R N DE SOUZA - ME (RÉU)

REINALDO NUNES DE SOUZA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca das correspondências devolvidas IDs 

nºs 11333832 e 11333889.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006024-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA MARI GUERINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANS PIA LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

11334412

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006731-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. L. ANGHINONI - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

11334668

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002201-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA NASCIMENTO SOARES PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

11335672

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004257-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004257-69.2017.8.11.0003 Vistos etc. Indefiro o pedido 

constante sob o Id. 11089691, vez que o pedido de antecipação de tutela 

já foi objeto de análise (Id. 8775663), de modo que a parte interessada 

deverá buscar os meios processuais próprios para atacar o decisum. 

Lado outro, o atual Código de Processo Civil adota, expressamente, o 

princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o 

princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in 
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“Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por 

artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no direito 

processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no 

interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002720-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA MORAIS ROSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006204-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NOBRE LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIVALDO DA SILVA PELITO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000592-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DE SOUZA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000592-79.2016.8.11.0003. Vistos etc. Converto o 

julgamento em diligência e determino que a autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove ser a única herdeira do “de cujus”, declinando se o genitor 

Sr. Osvaldino de Souza é falecido ou não e, caso seja instrua o feito com 

sua certidão de óbito. Após, conclusos. Intime. Rondonópolis – MT, 12 de 

janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002475-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEFANY CRISTINA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 102475-27.2017.8.11.0003 Vistos etc. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000170-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO FRANCO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JULIANA NOBUKO KIMURA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000170-70.2017.8.11.0003 Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência e determino que os autores traga aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, cópias das faturas referente a compra do pacote turístico no 

valor de R$ 3.346,00 (três mil trezentos e quarenta e seis reais). Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008373-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTONN JOSE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO)

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008373-21.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor para 

no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos o extrato atualizado do 

SPC/SERASA, constando, inclusive, a identificação pessoal do 

requerente, vez que o documento do Num. 10391034, foi emitido em 

24.07.2017 e não possui os dados do consumidor. Após, conclusos. 

Rondonópolis – MT, 12 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010343-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010343-56.2017.8.11.0003 Vistos etc. A exequente 

ingressou com a presente liquidação de sentença, com base no título 

oriundo da Ação Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. 

Melhor analisando os autos, vê-se que a sentença exequenda foi 

proferida na forma genérica em relação aos “divulgadores” da chamada 

rede “Telexfree”, não havendo reconhecimento de vínculo individual com 

cada credor. Observa-se que naquela r. sentença não há qualquer 

documento/manifestação que reconheça o crédito em favor da exequente, 

e o presente feito foi instruído, apenas, com cópia dos boletos e da 

sentença proferida na ACP. Para que haja a liquidação de sentença, seja 

nos termos dos artigos 510, 511, 520 e 523 do CPC, faz-se necessário a 

existência de uma sentença condenatória para pagamento de uma quantia 

liquida ou ilíquida, o que não ocorre no presente caso, pois, apesar da 

decisão proferida na ACP tenha cunho genérico e coletivo, não dispõe 

expressamente o direito de cada credor, que somente poderá ser obtido 

mediante a propositura de uma ação declaratória de vínculo entre as 

partes. Assim, para evitar a chamada “decisão surpresa”, vedada no 

artigo 10, do CPC, a exequente deverá comprovar que a sentença 

proferida na Ação Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

dispõe expressamente acerca do crédito que pretende obter e, em sendo 

inexistente, adeque o pedido da exordial nos termos do procedimento 

comum para obtenção do reconhecimento de vínculo havido entre as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

J.J VIEIRA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - SP305734 

(ADVOGADO)

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000001-49.2018.8.11.0003 Vistos etc. IGUAÇU 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA e JJ VIEIRA TRANSPORTES LTDA-ME, 

ingressaram com HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, 

requerendo a homologação do acordo (Id. 11266722) por sentença 

homologatória. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes 

põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da avença 

comportará a execução da sentença homologatória. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Custas 

já recolhidas. Honorários advocatícios na forma pactuada. Considerando a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

12 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000005-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALT DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 100005-86.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005824-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GTL TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATICINIOS CAJES LTDA (REQUERIDO)

ALFA SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

11336905

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1010123-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANGELA MARIA CAJANGO BLANK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010123-58.2017.8.11.0003 Vistos etc. A exequente 

ingressou com a presente liquidação de sentença, com base no título 

oriundo da Ação Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. 

Melhor analisando os autos, vê-se que a sentença exequenda foi 

proferida na forma genérica em relação aos “divulgadores” da chamada 

rede “Telexfree”, não havendo reconhecimento de vínculo individual com 

cada credor. Observa-se que naquela r. sentença não há qualquer 

documento/manifestação que reconheça o crédito em favor da exequente, 

e o presente feito foi instruído, apenas, com cópia dos boletos e da 

sentença proferida na ACP. Para que haja a liquidação de sentença, seja 

nos termos dos artigos 510, 511, 520 e 523 do CPC, faz-se necessário a 

existência de uma sentença condenatória para pagamento de uma quantia 

liquida ou ilíquida, o que não ocorre no presente caso, pois, apesar da 

decisão proferida na ACP tenha cunho genérico e coletivo, não dispõe 

expressamente o direito de cada credor, que somente poderá ser obtido 

mediante a propositura de uma ação declaratória de vínculo entre as 

partes. Assim, para evitar a chamada “decisão surpresa”, vedada no 

artigo 10, do CPC, a exequente deverá comprovar que a sentença 

proferida na Ação Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

dispõe expressamente acerca do crédito que pretende obter e, em sendo 

inexistente, adeque o pedido da exordial nos termos do procedimento 

comum para obtenção do reconhecimento de vínculo havido entre as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000011-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL HADSON QUEIROZ VASCONCELOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000011-93.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceder o recolhimento das custas/taxa 

judiciárias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção, vez 

que o Provimento nº 22/2016-CGJ, somente dispensa o recolhimento das 

custas do Cartório Distribuidor. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de 

janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000009-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EMBARGANTE)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (EMBARGANTE)

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS OAB - MG110690 (ADVOGADO)

CELIO MARCOS LOPES MACHADO OAB - MG103944 (ADVOGADO)

VICTOR FONTAO REBELO OAB - MG121500 (ADVOGADO)

ALISON MENDES NOGUEIRA OAB - MG130555 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000009-26.2018.8.11.0003 Vistos etc. Recebo os 

embargos para discussão. Deixo de conceder o efeito suspensivo haja 

vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial 

o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15. Intime o embargado, para 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 920, I, do CPC). 

Apresentada a impugnação, ouça o embargante, e após, voltem-me 

conclusos. Rondonópolis - MT, 12 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1010334-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE BISPO QUERUBIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010334-94.2017.8.11.0003 Vistos etc. A exequente 

ingressou com a presente liquidação de sentença, com base no título 

oriundo da Ação Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. 

Melhor analisando os autos, vê-se que a sentença exequenda foi 

proferida na forma genérica em relação aos “divulgadores” da chamada 

rede “Telexfree”, não havendo reconhecimento de vínculo individual com 

cada credor. Observa-se que naquela r. sentença não há qualquer 

documento/manifestação que reconheça o crédito em favor da exequente, 

e o presente feito foi instruído, apenas, com cópia dos boletos e da 

sentença proferida na ACP. Para que haja a liquidação de sentença, seja 

nos termos dos artigos 510, 511, 520 e 523 do CPC, faz-se necessário a 

existência de uma sentença condenatória para pagamento de uma quantia 

liquida ou ilíquida, o que não ocorre no presente caso, pois, apesar da 

decisão proferida na ACP tenha cunho genérico e coletivo, não dispõe 

expressamente o direito de cada credor, que somente poderá ser obtido 

mediante a propositura de uma ação declaratória de vínculo entre as 

partes. Assim, para evitar a chamada “decisão surpresa”, vedada no 

artigo 10, do CPC, a exequente deverá comprovar que a sentença 

proferida na Ação Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

dispõe expressamente acerca do crédito que pretende obter e, em sendo 

inexistente, adeque o pedido da exordial nos termos do procedimento 

comum para obtenção do reconhecimento de vínculo havido entre as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010561-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO TOLENTINO DE CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NETWORK SOLUCOES EM REDES E TECNOLOGIAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010561-84.2017.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

informa sua profissão como sendo autônomo e pleiteia a concessão da 

assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que o 

demandante traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do 

imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de 

janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000014-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIA DROGASIL S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAFAELA GUEDES PEDROSO PORTO OAB - SP207247 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN MUDANCAS EM GERAL LTDA - EPP (RÉU)
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000014-48.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime a requerente 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção. Ainda, no mesmo prazo supra, deverá a autora juntar a certidão 

de protesto emitida pelo 4º Tabelionato de Notas desta Comarca, relativo 

ao débito descrito na inicial e indicado no documento do Num. 11270383 – 

pag. 01, bem como cópia do distrato e/ou da notificação acerca da 

rescisão do contrato de prestação de serviços de transportes firmado 

entre as partes, se houver. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de 

janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1010424-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PESSOA PEREIRA BORJA OAB - MG104965 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010424-05.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a requerente 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1010190-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS OAB - SP194979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OPTICA E JOALHERIA MALLMANN EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010190-23.2017.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

ingressou com ação de exibição de documentos visando, liminarmente, 

que a requerida exiba-lhe os documentos descritos na inicial O pedido 

formulado nos autos tem por objeto a exibição de documentos comuns às 

partes. Primeiramente, consigna-se que incabível se revela o deferimento 

de antecipação de tutela em ação exibitória de documentos, 

considerando-se que a concessão da tutela cautelar almejada, quando na 

forma liminar, esgota o objeto da demanda, de modo a tornar inócua a 

peça contestatória, razão por que a exibição dos documentos requeridos 

somente é possível após o devido processo legal, porquanto é indiscutível, 

se for o caso, o direito do requerido de contestar a ação. Sobre o tema, 

ensina Humberto Theodoro Júnior que: A estrutura da ação exibitória 

normalmente não comporta a imposição de medida liminar. O procedimento 

tende, por sua própria índole, a produzir eficácia após uma sentença que 

condene o requerido à exibição (art. 359 e 361). Do descumprimento da 

condenação é que podem surgir medidas concretas contra o vencido (art. 

359 e 362). Se for o caso de existir risco de desaparecimento do objeto a 

exibir, poderá o interessado se valer de outras medidas cautelares, como, 

por exemplo, a busca e apreensão, desde que disponha de elementos 

para justificá-la.[1] Pacífico é o entendimento jurisprudencial, senão 

vejamos: AGRAVO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

REQUISITOS PRENCHIDOS. ADIANTAMENTO DE DESPESAS. (...) Inviável a 

concessão de liminar, em razão da existência de um procedimento 

cautelar específico, a ser observado, sendo necessário primeiro ouvir o 

requerido. Caso negue o fornecimento, é prevista a aplicação do art. 845 

do CPC” (AGI n. 197118516, Quinta Câmara Cível, Rel. o hoje Des. Jasson 

Ayres Torres). Ex positis, indefiro o pedido de antecipação da tutela para 

a exibição de documentos, ante as regras procedimentais a ela (ação 

cautelar de exibição) imposta. De outro turno, tendo em vista que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Assim, cite a parte requerida para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará 

na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] (Curso de Direito Processual 

Civil, 30. ed., Forense, v. 2, p. 443).

Despacho Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1010465-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PESSOA PEREIRA BORJA OAB - MG104965 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010465-69.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a requerente 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1010412-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PESSOA PEREIRA BORJA OAB - MG104965 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TBM TEXTIL - INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010412-88.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a requerente 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1010415-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PESSOA PEREIRA BORJA OAB - MG104965 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STR - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010415-43.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a requerente 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1010420-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PESSOA PEREIRA BORJA OAB - MG104965 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIASUL INDUSTRIA DE FIOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010420-65.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a requerente 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010177-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE CRISTINA GARCIA CRUZ FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010177-24.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

autora na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, juntando 

aos autos o contrato de compra e venda e a matrícula (nº. 40.781) 

atualizada do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido (art. 321, do CPC). Intime-a ainda, para que no 

mesmo prazo alhures concedido, retifique o endereçamento da inicial (art. 

319, I, do CPC). Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIELEN MOREIRA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000071-66.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

autora na pessoa de seu patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de pagamento da fatura referente ao 

mês de janeiro/2018, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005872-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

11337542

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010409-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANE FRANCISCA MARINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010409-36.2017.8.11.0003 Vistos etc. 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de 

janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010523-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RELOJOARIA CRISTAL LTDA - ME (AUTOR)

CLAUDEMIR PIRES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO)

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INVIOLAVEL TELEMONITORAMENTO RONDONOPOLIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010523-72.2017.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

é pessoa jurídica e requer a concessão da assistência judiciária, alegando 

não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Dessa forma, determino que o requerente traga aos autos 

cópia completa de suas três últimas declarações do imposto de renda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano do pedido 

(art. 321, do CPC). Cumpra. Rondonópolis - MT, 12 de janeiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010388-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010388-60.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

12 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 114 de 1153



Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010344-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010344-41.2017.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000157-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PARMEZIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000157-37.2018.11.0003 Vistos etc. O requerente 

informa na exordial estar aposentado, e requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não terem condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, analisando os 

autos, determino que o requerente traga aos autos cópia de seu 

comprovante de rendimento, extrato de benefício previdenciário e/ou 

declaração do imposto de renda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento do pedido nos termos do parágrafo único do art. 321, do 

CPC. Intime-o para que no mesmo prazo alhures concedido, traga aos 

autos a fatura do mês de dezembro de 2017, no valor de R$ 2.555,14, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Rondonópolis-MT, 12 de 

janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000621-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DUMONT BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO)

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ASSIS ANCHIETA OAB - MT3.846 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000621-32.2016.8.11.0003 Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência e determino que o autor traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, cópia do comprovante de pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil) reais, bem como cópia dos comprovantes de pagamento no valor de 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais dos meses de fevereiro de 2015 

a janeiro de 2016. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002019-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELINA SOARES RODRIGUES OAB - SP232671 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLERIO ROGERIS FRASSAO DE CARVALHO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da carta precatória devolvida ID 

nº11346247

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003744-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SILVA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003744-04.2017.8.11.0003 Visto em correição. 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de 

junho de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006029-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LUCAS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004735-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHN WESLLEY OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005060-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON FERREIRA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL, CUJO TEOR É O SEGUINTE: "Certifico que, em diligencia 

fiquei impossibilitado de proceder com a Busca e a Apreensão do bem 

descrito no mandado, face não localizá-lo no local, o imóvel possui dois 

números nº 127 e 223. "

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005226-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESIEL HENRIQUE DE SOUSA REZENDE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL, CUJO TEOR SEGUE TRANSCRITO: "Certifico que em 

cumprimento ao Mandado expedido pela 3ª Vara Cível, compareci ao local 

indicado e aí sendo NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER COM A BUSCA E 

APREENSÃO DO BEM, ocorre que o localizei nem no endereço informado e 

nem em diligencias pela região. Assim devolvo o presente para os devidos 

fins."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005382-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOARES BERTHOLDO (EXECUTADO)

JOARES BERTHOLDO - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL, CUJO TEOR SEGUE TRANSCRITO: "Certifico que me dirigi 

até o endereço mencionado, onde estando não foi possível proceder com 

a Citação dos executados Srº Joares Bertholdo ME, PF e PJ, em virtude de 

que os mesmos terem mudado de endereços, informações estas 

prestadas pelos vizinhos, que não souberam informar para onde o mesmo 

mudaram, Diante exposto devolvo o presente no aguardo de novas 

determinações."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004688-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005784-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALMIR BERTHOLDO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005787-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOARES BERTHOLDO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000449-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO DA SILVA REIS (RÉU)

M A SOUZA SANTOS - ME (RÉU)

LUCIO DA SILVA REIS 00780683129 (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003623-10.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FARINAZZO & CIA LTDA - ME (RÉU)

JUCINEI PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

ANGELA MOREIRA DE SOUZA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DAS CERTIDÕES DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001967-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO JOSE DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DE ISSA (EXECUTADO)

FRANCISCA DA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003545-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DE SOUSA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003545-79.2017.8.11.0003 Vistos etc. Antes de analisar o 

pedido do autor constante no Id. 9288891, intime-o para, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais, conforme determinado na decisão sob o Id. 8057481. Após, 

voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de setembro 

de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003545-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DE SOUSA NETO (REQUERIDO)

 

CD. PROC. 1003545-79.2017.8.11.0003 Vistos etc. Antes de analisar o 

pedido do autor constante no Id. 9288891, intime-o para, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais, conforme determinado na decisão sob o Id. 8057481. Após, 

voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de setembro 

de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000497-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO BARBIERI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001441-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FRANCISCO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR TEIXEIRA DA COSTA SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001702-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS C GRACA LEITE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002788-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (EXECUTADO)

VIVIANE GUERINI DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008609-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE SUL ENERGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004365-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004365-98.2017.8.11.0003. Visto em correição. Intime a 

credora para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa 

judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, 

sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de julho de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004365-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1005677-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILON BISPO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intimação da parte notificante da certidão de trânsito em julgado ID 

10803348, bem como, para extrair as cópias necessárias, conforme 

decisão ID 9458684.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001387-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)
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DOMAIN UNDER PROTECTION SERVICOS DE INTERNET LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002345-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NIVALDO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004230-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROGERIO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

GLOBAL COMPRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DAS CONTESTAÇÕES E 

DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002875-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STECAR AMERICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA CRISTINA DE LIMA PARISI BENELLI OAB - SP90224 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LAERTE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

PAULO LAERTE DE OLIVEIRA OAB - MT3568/B (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão ID 

10055030.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002193-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS BORBA CORREIA SALOMAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (LITISCONSORTES)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

11396407

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009602-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº11396628

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 713834 Nr: 8970-80.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA OLIVEIRA 

BONIFACIO - OAB:MT/ 6.541

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 419606 Nr: 1932-22.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVEL MECANICA INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍSA GIMENES BRANCO - 

OAB:282.727-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 22662 Nr: 458-07.1995.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO ECKER, DILCEO ANTONIO LORENZET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:4.395A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:138436/SP

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 414675 Nr: 10343-88.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU BBA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA CARRIÇO - 

OAB:296.685-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUZA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711739 Nr: 6763-11.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUNAMITA VITORINO 

NASCIMENTO FARIAS - OAB:8822-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 056/2007 – CGJ, item 

25.1 que dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores 

gestores das varas Judiciais Cíveis do Estado de Mato, impulsiono estes 

autos com a finalidade fazer nova matéria à imprensa intimando 

novamente a requerida ao pagamento das custas e taxas judiciárias, em 

razão de que, nos termos da petição de fls. 225, a mesma informa a 

alteração societária e a mudança da razão social, inclusive com alteração 

do CNPJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 843360 Nr: 9439-87.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONIDES COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 Assim, ante os princípios basilares do direito ambiental - precaução, 

prevenção, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO O PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO, mantendo a apreensão até decisão 

final.Visando a celeridade processual e tendo em vista a proposta 

ofertada na denúncia e a ausência de antecedentes criminais, designo o 

dia 01 de fevereiro de 2018 às 15h30 para oferecimento da suspensão 

condicional do processo.Intime o denunciado, o representante do 

Ministério Público e a patrona constituída pelo acusado.Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 

2017.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 90099 Nr: 1140-20.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A, ESPÓLIO 

DE NODETES MODESTO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO PAULO DE ALMEIDA, 

SARA APARECIDA DE ANDRADE - INVENTARIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DALFORNO SEEMANN - 

OAB:147574/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3568-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 420718 Nr: 2966-32.2009.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLY GERMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONOFRE RIBEIRO DA SILVA 

NETO - OAB:7356-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 434089 Nr: 2755-59.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RODRIGUES MARQUES, MARCIO 

RODRIGUES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 440012 Nr: 8679-51.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 448602 Nr: 3781-58.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMARA TERESINHA ALVES ABRANTE, 

JUSSARA CRISTINA ABRANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:17.088 MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA DECISÃO DE FL. 

180, BEM COMO, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DOS DOCUMENTOS DE 

FL. 186/198, QUE FORAM DESENTRANHADOS E ARQUIVADOS EM 

PASTA PRÓPRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 450522 Nr: 5702-52.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R A SOUZA MOTOS ME, RONEY DE ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU RODRIGUES DA SILVA, GILBERTO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/MT, RONEY DE ALMEIDA SOUZA - OAB:OAB/MT 17.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 722490 Nr: 3502-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL CAMINHÕES E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA ME, CLEVER AMORIM PEREIRA, LUCIENE FAVERO 

COSTA AMORIM, MARIO JORGE FERNANDES PEREIRA, DALVA AMORIM 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA DECISÃO DE FL. 

217, BEM COMO, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DOS DOCUMENTOS DE 
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FL. 223/243, QUE FORAM DESENTRANHADOS E ARQUIVADOS EM 

PASTA PRÓPRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726644 Nr: 7568-27.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DA SILVA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT/8506-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 461,76 

DO FUNAJURIS, E R$ 173,00 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO 

LEGAL, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 297452 Nr: 128-29.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LUNARDONI, LUIZ NATAL 

LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:2.777/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 401864 Nr: 15368-19.2007.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARDOSO QUIRINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT/9123, LUIZ FERNANDO DECANINI - OAB:9.993-B/MT, ROGÉRIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AUGUSTO 

GIACOMELLI BRENDLER - OAB:MT/9799, GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA DA DECISÃO DE FL. 203, BEM COMO, 

PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE AS INFORMAÇÕES DA RECEITA FEDERAL, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 436576 Nr: 5244-69.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO BRUNO ARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO 

- OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 723504 Nr: 4496-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E 

LIMPEZA URBANA LTDA ME (CENTROESTE RESIDUOS LTDA EPP)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR JARDIM-ME ( POLIEREVEST ), CRISTINA DE 

MELO HAMANA DA SILVA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 723587 Nr: 4581-18.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A DELGUINGARO ME, ADILSON DELGUINGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT - EMPREITEIRA E LOCAÇÃO DE 

MAQUINAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755821 Nr: 10755-09.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FELIPE ABRANTE ABRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 763292 Nr: 15032-68.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO SERGIO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO MONTEIRO GOMES, MMGJ, MÁRCIO 

MONTEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA RETIRAR O OFICIO, 

DEVENDO TOMAR AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764214 Nr: 15435-37.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO MIRANDA APARECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 769049 Nr: 1727-80.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO PONTES, DIRCE BARBOSA PONTES, ROSILENE 

PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BORGES FURTADO, BRASIL VEÍCULOS 

CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO SOARES GIGLIO - 

OAB:15.474/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSIKA LOPES BORGES - 

OAB:OAB/MT 17409, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 Código Processo nº 769049Vistos etc.Não havendo irresignações das 

partes, homologo o laudo pericial (...), designo audiência de instrução para 

o dia 01 de março de 2018 às 15h00.Intime as partes, pessoalmente, para 

comparecem ao ato para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

que o não comparecimento ou havendo recusa em depor, lhe serão 

aplicadas pena de confesso nos termos do artigo 385, §1º, do CPC. As 

partes deverão depositar o rol de testemunhas, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 357, §4º e 450, do CPC/15, vez que o 

referido parágrafo prevê que o prazo não superior a 15 dias. Quando do 

depósito do rol deverá informar qual das testemunhas será intimada pela 

própria parte; qual comparecerá independente de intimação; e qual deverá 

ser intimada por via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, do CPC/15. 

Sendo que para o caso de intimação por via judicial deverá depositar a 

diligência do senhor oficial, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol e 

não haverá nova intimação para este fim. Caso a testemunha tenha 

domicílio em outra comarca e a parte manifeste a intenção em ouvi-la por 

carta precatória (artigo 453, II, do CPC), fica deferido o pedido, devendo a 

parte providenciar o cumprimento da CP, no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da oferta do rol, devendo a parte interessada retirar a CP na 

escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sendo certo que 

não haverá nova intimação para tal desiderato.Os patronos de ambas as 

partes deverão promover a intimação de suas testemunhas arroladas. 

Optando as partes, pela intimação da testemunha por carta com aviso de 

recebimento, deverão juntar aos autos cópia da aludida correspondência 

de intimação e do seu respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 

(três) dias que antecedem a data da audiência. Consigno que a não 

comprovação no prazo supra e/ou havendo a ausência das testemunhas 

intimadas ou não, importará na desistência da inquirição das mesmas, nos 

termos do artigo 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 822323 Nr: 3708-13.2016.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ÉLÉTRICOS E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REY CARVALHO 

RACHID - OAB:12590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 855451 Nr: 1562-62.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODÍLIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHYSICAL- JOSE VALDOIR SCATAMBULO E 

CIA TLDA MT, JOSÉ VALDOIR SCATAMBULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA À FL. 44, BEM COMO, COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724313 Nr: 5305-22.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI KAVAVATA, DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILSON NOE DE CARVALHO, 

JUCINEIA DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 .Código nº 724313.

Vistos etc.

Intime a parte credora para promover o andamento do feito, indicando 

bens passíveis de penhora, para satisfação da dívida, juntando, inclusive 

o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 11 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 345931 Nr: 1376-59.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEREDO, SEBASTIAO 

SIMPLICIO GOULART, FABIANA DOS ANJOS GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PISTORI, MARIA DOLORES RIBEIRO 

PISTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 .Processo nº 345931.

Vistos etc.

Considerando que em caso de acolhimento dos embargos declaratórios 

opostos à fls. 841/845, implicará na modificação da decisão recorrida, 

intime os embargados/exequentes, na pessoa de seu patrono constituído 

para, querendo, manifestarem no prazo 05 (cinco) dias, nos termos do 

artigo 1.023, §2º, do CPC.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 11 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004087-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA DE ARAUJO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004087-97.2017.8.11.0003. Vistos etc. MAYARA DE 

ARAÚJO FERNANDES, qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO da decisão proferida nos autos alegando a existência 

de omissão no julgado, quanto a fixação de multa em caso do 
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descumprimento da ordem judicial. De conformidade com o disposto no art. 

1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando a decisão contiver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, se depreende 

que o recurso aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 

1.022, do CPC, que condicionam sua oposição à verificação concreta de 

obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria 

pronunciar-se o Órgão Judicante. Vê-se que a decisão proferida 

concedeu parcialmente os pleitos do autor, ou seja, este juízo entendeu 

por não fixar a astreinte requerida, vez que se trata de faculdade do 

magistrado fixá-la ou não. Ademais, não há nos autos indícios que a 

ordem judicial poderá ser descumprida. Portanto, resta claro que a decisão 

atacada apreciou toda a matéria submetida a julgamento, inexistindo 

qualquer omissão a ser sanada. Destarte, à míngua de demonstração dos 

pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em 

verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do 

embargante com a decisão já proferida no Id. 1549975, visando rediscutir 

questões claramente decididas. Não há nos pontos delimitados pelo 

embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, 

pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios 

que, ao invés de reclamarem o deslinde de contradição, o preenchimento 

de omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na 

verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente 

decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Ex positis, 

por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser 

sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. Mantenho a 

decisão em todos os seus termos e fundamentos. Quanto ao pedido 

incidental, tendo em vista que não houve o cumprimento da decisão 

proferida no Id. 9440092 e em razão disso o nome da demandante foi 

negativado, concedo parcialmente, a tutela incidental e determino que seja 

oficiado aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a 

suspensão dos efeitos da negativação do nome da autora de seus 

bancos de dados referente ao título negativado no valor de R$ 284,46 

(duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), com 

vencimento em 10.06.2017, até o trânsito em julgado da apreciação de 

mérito da presente demanda. Nesse momento processual, entendo 

desnecessária a fixação das astreintes. Cumpra os demais termos da 

decisão do Id. 9440092, com urgência. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005227-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO CARDOZO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

DEIVID RECH DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005227-69.2017.8.11.0003. Vistos etc. Os autores pleiteiam 

a outorga de tutela provisória de urgência para compelir o requerido em 

ceder imediatamente a cota parte equivalente a 16,66% sobre os direitos 

adquiridos de pesquisa mineral, inerentes ao processo DNPM sob o nº 

866.976/2012 e, como pedido alternativo, requerem que o requerido cesse 

imediatamente suas atividades de extração mineral, com a consequente 

cassação das guias de utilização expedidas por meio do processo DNPM 

sob o nº 866.976/2012, até que se obtenha um deslinde no presente feito, 

com a consequente anulação do negócio jurídico. O artigo 300 do CPC, 

prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo 

como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Em análise dos documentos 

carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter 

antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão 

neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória 

acerca dos fatos arguidos pela parte autora. O instituto da tutela 

provisória não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que 

uma medida não se confunde com a outra, e a tutela aqui almejada guarda 

estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. Destarte, a 

parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de 

indeferimento da medida ora pleiteada. Por fim, têm-se a necessidade de 

impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque 

neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil 

reparação, vez que os documentos que instruíram a inicial, não são 

suficientes para o deferimento de nenhuma das medidas pleiteadas 

(pedido principal e alternativo). Ex positis, à luz do comando legal que 

regulamenta a tutela provisória, indefiro a medida pleiteada. No que tange à 

audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais, e os documentos que 

instruem a inicial, comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001858-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PUHL FISCHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME TILKIAN OAB - SP257226 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1001858-04.2016.8.11.0003. Vistos etc. I – Considerando a 

concordância de ambas as partes quanto a proposta dos honorários 

periciais, homologo os honorários periciais na forma apresentada no ID nº. 

9600407, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que serão 

arcados pela requerida. II – Intime a requerida para formalizar o depósito 

dos honorários periciais, sendo que o Sr. Perito levantará 50% (cinquenta 

por cento) quando do início dos trabalhos e 50% (cinquenta) na concluso 

e entrega do laudo pericial. III – Intime o Sr. Expert, para designar dia e 

hora para a realização do trabalho técnico. A conclusão do laudo deverá 

vir aos autos no prazo de 20 (vinte) dias após o início. IV – Da data 

designada para o ato, intime as partes e os assistentes técnicos. V – 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001367-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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SOLANGE GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001367-94.2016.8.11.0003. Vistos etc. O demandado 

apresentou denunciação da lide em face de Nelson Paschoalotto 

Advogados, visando a reparação de eventuais prejuízos advindo da 

presente ação. O artigo 125, do CPC, dispõe: “Art. 125. É admissível a 

denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante 

imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao 

denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe 

resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a 

indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no 

processo.” In casu, não há a obrigatoriedade da denunciação da lide 

prevista no art. 125, II, do CPC, se o direito de regresso permanece 

íntegro. Nesse caso, o julgador poderá indeferir a denunciação, a fim de 

evitar o retardamento do feito - o que significaria manifesto prejuízo para a 

parte requerente. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NOVO 

FUNDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO 

DIREITO DE REGRESSO. PRECEDENTES DA CORTE. DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA. 1.- A jurisprudência desta Corte orienta que "não é admissível a 

denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir 

fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a 

provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que 

tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e 

economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de 

terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará 

comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma" (AgRg no 

REsp 821.458/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 24/11/2010). 2.- Agravo Regimental 

improvido. (AgRg no REsp n. 1.412.229/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 13/3/2014) AGRAVO 

REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 

70, INCISO III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OBRIGATORIEDADE. 1. A 

denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca 

atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da 

prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o deferimento 

for apto a subverter exatamente os valores tutelados pelo instituto. 2. 

Segundo a jurisprudência sólida do STJ, a denunciação da lide justificada 

no art. 70, inciso III, do CPC não é obrigatória, sua falta não gera a perda 

do direito de regresso e, ademais, é impertinente quando se busca 

simplesmente transferir a responsabilidade pelo bem litigioso ao 

denunciado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 

26.064/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 

em 11/2/2014, DJe 17/2/2014) Ademais, no caso de indeferimento, o 

denunciante poderá, caso possua, exercer seu direito de regresso em 

ação autônoma (CPC - §1º, do art. 125). Assim, ausente qualquer das 

hipóteses expressas no art. 125, do CPC, indefiro o pedido de 

denunciação formulado pelo denunciante. Intime. Rondonópolis-MT, 08 de 

janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002912-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANTONIO ORSI (EXECUTADO)

JOSE ORIVALDO ORSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002912-05.2016.8.11.0003. Vistos etc. Compulsando os 

autos, percebe-se que a citação dos executados, procedidas nos Num. 

4310679 e 4504378 são irregulares, tendo em vista que as assinaturas 

exaradas nos Avisos de Recebimento são de terceira pessoa. 

Considerando que a não realização de citação válida dos devedores, viola 

preceito de ordem pública, o tema pode ser apreciado de ofício consoante 

se infere dos artigos 278, parágrafo único e 280 do Código de Processo 

Civil. Quanto a citação o artigo 223 do CPC, dispõe: “Art. 248. Deferida a 

citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao 

citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o 

prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A 

carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao 

fazer a entrega, que assine o recibo.” (grifei) Dessa forma, como se trata 

de citação de pessoa física, nota-se que a citação realizada nos autos 

deve ser declarada nula, uma vez que o ato não recaiu sobre a pessoa a 

ser citada. Nesse sentido é o entendimento deste e. TJMT: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – CITAÇÃO VIA CORREIO – PESSOA FÍSICA – 

RECEBIMENTO POR TERCEIRO – NECESSIDADE DA ENTREGA DA CARTA 

REGISTRADA PESSOALMENTE AO RÉU – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO 

– IMTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – TEORIA DA APARÊNCIA – 

INAPLICABILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. A 

nulidade da citação pode ser arguida a qualquer momento, mesmo após o 

trânsito em julgado da sentença. Tratando-se de pessoa física, sendo a 

citação o ato que integra o réu ao processo, exige-se que seja 

direcionada à pessoa do réu, nos termos do artigo 248, §1º, do CPC/2015. 

(AI 52634/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 

21/09/2016)” (grifei). Isso posto, declaro a nulidade da citação dos 

executados José Orivaldo Orsi e Valdir Antônio Orsis e via de 

consequência, revogo a decisão proferida no Id. 9160982. Renove a 

citação dos executados, nos endereços declinados na exordial, via oficial 

de justiça nos termos do artigo 829, §1º, do CPC, devendo o credor 

promover os atos necessários para recolhimento da diligência do meirinho 

no prazo de 05 (cinco) dias. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 09 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010296-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYME GARCIA OLIVEIRA OAB - SP401568 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010296-83.2017.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a antecipação de tutela para aplicar ao contrato firmado entre as 

partes os juros praticados no mercado de 1,77% a.m, com a devida 

emissão de novos boletos pela ré constando os valores incontroversos de 

R$ 1.408,27 (um mil quatrocentos e oito reais e vinte e sete centavos) por 

parcela vincenda, bem como obstar o banco réu de negativar seu nome 

nos cadastros restritivos de crédito. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Em análise dos documentos 

carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter 

antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão 

neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória 

acerca dos fatos arguidos pela parte autora. O instituto da tutela 

provisória não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que 

uma medida não se confunde com a outra, e a tutela aqui almejada guarda 

estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. Ademais, a 

parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de 

indeferimento da medida ora pleiteada. Portanto, vê-se a necessidade de 

impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque 
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neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela 

provisória, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou 

travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada. Tendo em vista 

que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

lefais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 10 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010495-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALMEIDA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010495-07.2017.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a antecipação de tutela para obstar a demandada de ajuizar ação 

de busca e apreensão e negativar seu nome nos cadastros restritivos de 

crédito. Com relação ao pleito antecipatório de abstenção de inclusão de 

seu nome em cadastro restritivo de crédito, sem razão o demandante. O 

banco réu não nega a existência de relação jurídica entre as partes, 

apenas questiona a validade de algumas das cláusulas avençadas no 

contrato que firmou com a instituição financeira, com base em teses que 

encontram soluções diversificadas em nossos Tribunais. Desta forma, as 

alegações contidas na exordial não se mostram, a um exame adequado a 

esta fase, os requisitos consistentes no fumus boni iuris e periculum in 

mora, o que impede a concessão da liminar, mesmo com os depósitos dos 

valores que ele (autor) entende devidos. Assim, não há como impedir o 

credor de exercer os seus direitos, entre os quais se encontra o de lançar 

ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. Neste 

sentido tem se manifestado a jurisprudência: E M E N T A AGRAVO 

REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA 

– DEPÓSITO JUDICIAL – IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO DO NOME DO 

AGRAVADO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - MANUTENÇÃO NA POSSE DO 

BEM - INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA EM RECURSO 

REPETITIVO PELO STJ - §1º DO ART. 285-B DO CPC - PRETENSÃO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIMENTO E 

DESPROVIDO. (...) 4. A inclusão ou manutenção do nome de devedor 

inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício 

regular do direito da instituição financeira credora. (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Número: 100760/2015 - TJ/MT, Relator: DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO Data do Julgamento: 28/10/2015) Ademais, a anotação 

do devedor inadimplente configura exercício regular do direito do credor, 

amparada pela legislação, inclusive pelo CDC, que tem como um de seus 

objetivos a proteção ao crédito, não devendo, portanto, ser impedida sem 

justo fundamento. Dessa forma, se débito existe, não há que se falar em 

irregularidade da inscrição do nome do demandante em cadastros 

negativadores. Destarte, quanto ao pedido de antecipação de tutela, o 

artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº. 

13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade da concessão da 

medida, estabelecendo como requisitos para tal que estejam presentes 

elementos dos quais se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido é a lição de 

Calmon de Passos, in Inovações no Código de Processo Civil", Forense, 2ª 

ed. 1995, p. 8: “A tutela suscetível de ser antecipada é aquela constitutiva 

do pedido formulado na inicial. Só isso pode ser antecipado, no todo ou em 

parte. Não se cuida de medida cautelar, pela qual se resguarda (pelo meio 

próprio) a futura tutela que se consubstancia no pedido formulado pela 

parte. Aqui, há absoluta identidade entre a tutela passível de antecipação 

e o pedido formulado pelo autor, não podendo o juiz deferi-la nem ultra, 

nem extra petita". Leciona Humberto Theodoro Júnior, in Tutela Antecipada 

e Tutela Cautelar, RF 342/107: “Justifica-se a antecipação de tutela pelo 

princípio da necessidade, a partir da constatação de que sem ela a espera 

pela sentença de mérito importaria denegação de justiça, já que a 

efetividade da prestação jurisdicional restaria gravemente comprometida. 

Reconhece-se, assim, a existência de casos em que a tutela somente 

servirá ao demandante se deferida de imediato". (...) Repisa-se que, em 

momento algum a requerente nega que tenha celebrado o contrato de 

financiamento. Em casos como o dos autos, onde o autor se insurge 

contra cláusulas contratuais pactuadas, em princípio livremente, 

formulando pedido revisional, não tem o condão de impedir o lançamento 

do seu nome nos cadastros restritivos de crédito. A inscrição do nome do 

devedor nos cadastros restritivos de crédito, não constitui ato ilícito e, sim, 

exercício regular de direito, ainda mais quando esteja sendo questionado, 

em ação revisional, eventual excesso na aplicação de encargos 

contratuais. Dessa forma, não é possível o deferimento da pretensão tal 

como requer a demandante, vez que a negativação é direito do credor. 

Quanto à permanência do bem na posse do requerente, entendo que tal 

pedido não deve prevalecer, tendo em vista que garantir a permanência do 

bem financiado em poder do autor/devedor implicaria em retirar o direito da 

parte contrária de promover ação específica, afastando-se, 

antecipadamente, o exercício do direito subjetivo público de ação. Com 

efeito, o deferimento do pedido de tutela antecipada para permanecer o 

bem nas mãos do devedor retiraria do credor o seu direito de ação, 

previsto no inciso XXXV, artigo 5º, da Constituição Federal, que assim 

determina: “XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito.” Neste sentido, tem se manifestado a 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE CONTRATO 

- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR - MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA 

POSSE DO BEM OBJETO DO AJUSTE - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS. - Incabível a pretensão do devedor de ser 

manutenido na posse do bem objeto de contrato de alienação fiduciária, 

sob pena de se vedar, antecipadamente, à parte contrária o exercício do 

direito subjetivo de ação, constitucionalmente assegurado (CF/88, art. 5º, 

inciso XXXV), ausente, bem por isso, o requisito do fumus boni iuris, a 

ensejar a concessão da medida acautelatória. (...) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N° 1.0145.08.440393-3/002 - RELATOR: DES. TARCISIO 

MARTINS COSTA - Data do Julgamento: 10 de novembro de 2009. 

Destarte, não há que se falar em verossimilhança das alegações tecidas 

para justificar a tutela antecipada pretendida com vistas a impedir a 

negativação de seu nome junto aos órgãos de restrição de crédito; e, 

considerando que o bem nas mãos do devedor retiraria do credor o seu 

direito de ação, previsto no inciso XXXV, artigo 5º, da Federal, indefiro o 

pedido de antecipação de tutela. Tendo em vista que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 
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do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Cite a parte requerida 

para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo 

inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 11 de janeiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000724-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1000724-39.2016.8.11.0003. Vistos etc. Intime a parte 

autora, na pessoa de seu patrono regularmente constituído, via DJE, para 

informar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do cumprimento do 

acordo entabulado entre as partes no ID nº. 11086919. Após, voltem-me 

conclusos. Cumpra. Rondonópolis - MT, 11 de janeiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000851-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. DA S. DE SOUSA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000851-40.2017.8.11.0003. Vistos etc. A autora pleiteia a 

outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que os débitos que 

ensejaram as negativações de seu nome foram devidamente quitados. 

Aduz, que em virtude disso, está impedida de efetuar compras no 

comércio, o que lhe ocasiona abalo ao crédito vez que atua no ramo de 

padaria, motivo pelo qual pleiteia indenização por danos morais. O artigo 

300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Analisando a documentação carreada aos autos, percebe-se a 

existência de 03 (três) negativações no nome da autora. Entretanto, o 

extrato está ilegível não havendo como identificar os dados dos débitos. 

Intimada para juntar a certidão legível e atualizada do SPC/SERASA, a 

requerente quedou-se inerte. Assim, não havendo como identificar que os 

comprovantes de pagamento que instruem a inicial são relativos aos 

débitos inseridos/mantidos indevidamente pela requerida, neste momento 

processual as dívidas são questionáveis não assistindo razão as 

alegações da demandante quanto ao pleito antecipatório. Portanto, vê-se a 

necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, 

principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de 

dano irreparável ou de difícil reparação, ante a inexistência da 

comprovação de que os débitos foram inseridos indevidamente pela 

requerida. Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos 

necessários a tutela provisória de urgência, indefiro o pedido. No que 

tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais, e os documentos que 

instruem a inicial, comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 11 de janeiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007522-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CILSO DE SOUZA LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007522-79.2017.8.11.0003. Vistos etc. O demandante 

requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. No entanto, 

não trouxe aos autos qualquer comprovação da situação de sua 

hipossuficiência. Devidamente intimado para juntar aos autos documentos 

comprobatórios de seus rendimentos, interpôs Agravo de Instrumento que 

restou desprovido (Id. 11173631). Assim, considerando que a Assistência 

Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de condições 

financeiras, indefiro a concessão do benefício, vez que não houve 

comprovação de que preenche os requisitos legais. Intime o autor, na 

pessoa de seu patrono constituído, para o pagamento promover o 

recolhimento das custas/taxas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos 

do artigo 290 do CPC. Intime. Rondonópolis-MT, 11 de janeiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002644-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BIANCA NUNES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002644-14.2017.8.11.0003. Vistos etc. A autora pleiteia a 

outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Aduz que apesar de ter sido aprovada no 

exame vestibular realizado junto a requerida em meados de 

setembro/2016, não teve mais interesse em se matricular no curso de 

embelezamento e mesmo assim, a ré emitiu boleto de matrícula que 

ensejou a negativação de seu nome. Que ingressou com reclamação junto 

ao PROCON e o impasse não foi resolvido. Intimada para juntar cópia 

integral da reclamação proposta junto ao Procon, a demandante limitou-se 

em anexar as mesmas cópias trazidas na inicial. Decido. O artigo 300 do 

CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Analisando dos documentos juntados nos autos, têm-se a 

necessidade de impulsionar o feito para estabelecer o contraditório, vez 

que não elementos suficientes para averiguar se houve ou não a 

efetivação da matrícula após a realização do exame vestibular, no qual a 

autora foi aprovada. Ademais, foi oportunizado a demandante prazo para 

juntada da cópia integral da reclamação formalizada junto ao Procon, a 

qual não cumpriu integralmente o comando judicial, não sendo possível 

constatar qual o teor dos esclarecimentos prestados pela demandada 

junto aquele órgão. Ex positis, na ausência de provas quanto aos 

requisitos necessários, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. 

em julgado da apreciação de mérito da presente demanda. No que tange à 

audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a 

inicial, comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 11 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIELEN MOREIRA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

Código Processo nº 1000071-66.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que a fatura com vencimento em 

29.12.2017 foi emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de 

consumo" no importe de R$ 2.426,13 (dois mil, quatrocentos e vinte e seis 

reais e treze centavos). Ainda, requer que a demandada se abstenha de 

inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito 

acima descrito. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 300 do 

CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão da fatura, 

naquele valor elevado, deu-se de forma unilateral, e não corresponde à 

utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 6/2043296-9, 

restando identificada como cobrança de “recuperação de consumo” 

relativo ao período de 05/2017 a 12/2017, sendo, portanto, discutível o 

valor arbitrado na conta de energia objeto da lide. O usuário dos serviços 

não pode ser compelido a pagar o débito apontado pela fornecedora de 

energia apenas porque foi emitido fatura de forma aleatória e unilateral, 

obrigando a sua quitação mediante corte no fornecimento de energia 

elétrica e eventual negativação nos serviços de proteção ao crédito. Tal 

conduta extrapola os limites da legalidade e afronta a cláusula pétrea de 

respeito à dignidade humana, porquanto o cidadão se utiliza dos serviços 

públicos posto essenciais para a sua vida. Esse é o entendimento deste e. 

TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE 

VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do 

fornecimento de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese 

do débito cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas 

emitidas mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por 

fatura eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª 

Câm. Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

– j. 26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 

73356/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 
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Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016). Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)” Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo, parcialmente, a tutela provisória de urgência, para 

determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/2043296-9, em relação ao débito no 

valor de R$ 2.426,13, com vencimento em 29.12.2017, bem como de inserir 

o nome da autora nos cadastros de inadimplentes em relação ao 

mencionado débito. No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de janeiro de 2018. LUIZ ANTONIO SARI, JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002875-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STECAR AMERICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA CRISTINA DE LIMA PARISI BENELLI OAB - SP90224 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LAERTE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

PAULO LAERTE DE OLIVEIRA OAB - MT3568/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002875-41.2017.8.11.0003. Visto em correição. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que o requerido 

proceda a transferência do veículo descrito na exordial, junto ao DETRAN. 

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de 

urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se 

que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente 

satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez 

que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos 

pela parte autora. O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado 

com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com 

a outra, e a tutela aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação 

do próprio mérito do pedido. Ademais, a parte autora não demonstrou a 

contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora 

pleiteada. Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução do 

feito no presente caso, principalmente porque neste momento processual 

inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação. Ex positis, à luz do 

comando legal que regulamenta a tutela provisória, o qual, em nenhuma 

hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a 

medida pleiteada. No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010202-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY MARCIO SANTANA PIAZER (AUTOR)

ANDREIA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA OAB - SP186247 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL ALVES DORNELA JUNIOR - ME (RÉU)

WAGNER VASCONCELOS PORTELA (RÉU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Gean (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010202-37.2017.8.11.0003. Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por danos morais Autores: Andréia Pereira e outro Réus: 

Banco Bradesco Financiamentos S.A e outros Vistos etc. ANDRÉIA 

PEREIRA e outro, devidamente qualificados nos autos, ingressaram AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e outros, também 

qualificados no processo. Os autores pugnaram pela desistência do feito 

(ID. 11139471). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte 

contrária, tendo em vista que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo 

requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento 

das custas processuais, contudo resta suspensa sua exigibilidade face o 
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benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro. Deixo de 

condenar os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios uma 

vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelo litigante, 

encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 19 de dezembro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001541-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MOREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001541-06.2016.8.11.0003. Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório - DPVAT Requerente: Luzinete Moreira da Costa Requerido: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Vistos etc. 

LUZINETE MOREIRA DA COSTA, qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT contra 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, também 

qualificada no processo, objetivando o recebimento do prêmio de seguro 

DPVAT. A autora alega que em 19.01.2013, sofreu acidente de trânsito, o 

qual causou-lhe invalidez permanente. Que, em razão disso, faz jus ao 

recebimento integral do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT). Noticia ter 

recebido valor parcial do prêmio de seguro, por meio de procedimento 

administrativo, no importe de R$ 2.360,00 (dois mil, trezentos e sessenta 

reais). Requer a procedência da demanda. Juntou documentos. A 

demandada apresentou defesa (Id. 2450277). Argui, em preliminar, 

carência de ação em face do pagamento efetuado na seara administrativa. 

No mérito, alega a ocorrência da prescrição e que a demandante não 

comprovou a sua invalidez permanente. Requer a improcedência do 

pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 4325231). Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido 

uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da produção 

de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Observa-se que a autora pretende compelir a requerida ao 

pagamento da diferença do prêmio do seguro DPVAT, em razão de 

acidente de veículo, do qual adveio a sua invalidez permanente. Na analise 

da preliminar arguida na defesa, carência da ação em face do pagamento 

efetuado na seara administrativa e pela quitação outorgada pela autora, 

tenho que o desiderato buscado pela demandada não prospera. A 

arguição da parte ré é no sentido de que, em face ao recebimento parcial 

da verba securitária, teria o segurado concordado com o pagamento como 

procedido e dado a quitação ao contrato. A quitação levada a efeito entre 

as partes não afasta a possibilidade de a autora discutir judicialmente 

direitos seus, até pelo fato de que a quitação se refere somente ao valor 

efetivamente pago. Destarte, embora a demandante tenha firmado recibo 

de quitação, exonerando a seguradora das obrigações assumidas por 

meio do contrato de seguro, aquele documento quitou apenas a 

importância nele estipulada, logo, prevalece a obrigação de indenizar o 

valor restante fixado para o seguro DPVAT. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar suscitada na peça defensiva. Passo a análise da prejudicial do 

mérito - da prescrição. A questão ora discutida é regida pelo imperativo do 

art. 206, § 3º do CC de 2002, que estabelece como sendo trienal o prazo 

prescricional incidente na espécie, pois, especificamente, trata de seguro 

obrigatório: "Art. 206. Prescreve: (..) § 3º Em três anos: (..) IX - a 

pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, 

no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório." Assim, resta 

afastada a incidência do art. 205 do CC, tendo em vista o princípio da 

especificidade. Ademais, o prazo prescrição para cobrança do Seguro 

DPVAT está previsto na Súmula 405, do STJ, que prevê o prazo de 03 

(três) para. “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) 

prescreve em três anos.” Em relação ao termo inicial para a contagem do 

mencionado prazo prescricional, tem-se que é da data da ciência 

inequívoca pelo segurado de sua invalidez permanente ou da data do 

pagamento administrativo, conforme disposto nas Súmulas 229 e 278 do 

STJ, que assim estabelecem: "Súmula 229 STJ - O pedido do pagamento 

de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o 

segurado tenha ciência da decisão.” “Súmula 278 STJ - O termo inicial do 

prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado 

teve ciência inequívoca da incapacidade laboral." No caso dos autos, o 

acidente ocorreu em 19.01.2013, conforme consta no Boletim de 

Ocorrência do Num. 1572837. A autora ingressou com pedido 

administrativo junto a seguradora requerida, havendo o recebimento do 

valor de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), cujo montante foi depositado em conta bancária em 

nome da demandante no dia 05.06.2013. Destarte, apesar da demandante 

entender que que o grau da lesão auferida no processo administrativo, 

não condiz com sua real condição, a mesma não comprovou que 

permaneceu em tratamento médico ou que esteja recebendo qualquer tipo 

de auxílio pelo INSS, até a data da distribuição do feito, devendo ser 

aplicado ao caso em comento o disposto na Súmula 229, do STJ. Esse é o 

entendimento do STJ. Veja: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO 

DO DPVAT. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas demandas visando a 

complementação do seguro obrigatório (DPVAT), o prazo da prescrição 

inicia-se na data do pagamento administrativo considerado a menor (REsp 

n. 1.418.347/MG, submetido ao regime do art.543-C do CPC, Relator 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

8/4/2015, DJe 15/4/2015.) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ, AgRg no AREsp 458673 SP 2014/0001340-5, Ministro Antônio Carlos 

Ferreira, 4ª Turma, julg. 02.06.2015, publ. 11.06.2015).” "RECURSO 

ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE 

VALOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. SÚMULA Nº 405/STJ. TERMO 

INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL. 1. A pretensão de cobrança e a 

pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) 

prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o 

pagamento administrativo considerado a menor. 2. Recurso especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução/STJ nº 8/2008." (REsp n. 1.418.347/MG, Relator Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/4/2015, 

DJe 15/4/2015.) Portanto, há que se reconhecer a ocorrência da 

prescrição, vez que o pagamento da indenização do prêmio ocorreu em 

05.06.2013 e a ação foi proposta em 20.07.2016, operando-se a 

prescrição em 05.06.2016. Ex positis, reconheço a ocorrência da 

prescrição e Julgo extinto o processo nos termos do artigo 487, II, do CPC. 

Condeno a parte demandante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, a favor do advogado da demandada, em verba 

que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), observando o § 8º, do artigo 85 

do CPC. O ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os 

requisitos legais, uma vez que a parte autora goza dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ou havendo 

desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001464-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA QUINTINO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001464-60.2017.8.11.0003. Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT Autora: Neuza Quintino da Silva Souza Ré: Companhia Excelsior 

de Seguros Vistos etc. NEUZA QUINTINO DA SILVA SOUZA, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT em face de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, também 

qualificada no processo. A autora ingressou com a presente ação, 

pleiteando o recebimento da diferença do valor atinente a indenização do 
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seguro DPVAT, em razão das lesões sofridas no acidente automobilístico 

descrito na exordial. Requer a procedência do pedido inicial. Juntou 

documentos. A requerida apresentou contestação, alegando 

preliminarmente a existência de litispendência desta ação com outra ação 

que tramita junto a 1ª Vara Cível desta Comarca, sob o nº 

100146375.2017.8.11.0003. Em sede de preliminar também pugnou pela 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A no 

polo passivo e arguiu ausência de interesse processual, face o 

pagamento da cobertura pela via administrativa. No mérito, aduz não ser 

devida a complementação do valor da indenização. Requer o acolhimento 

das preliminares e a extinção do feito e, caso entenda de forma diversa, 

que a ação seja julgada improcedente. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

10782552). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Analisando o presente feito, bem como os termos da ação que tramita 

perante o juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, sob o nº 

1001463-75.2017.8.11.0003, percebe-se que trata-se de reprodução 

daquela e versão sobre o mesmo fato. Em razão disso, resta evidente a 

ocorrência da litispendência, ante a identidade de partes, causa de pedir e 

pedido. Não há dúvida que quanto a idêntica causa de pedir que, somado, 

a identidade de partes e pedido, impede o prosseguimento desta lide, para 

nova decisão por meio da presente demanda, por se tratar de reprodução 

de ação anteriormente ajuizada. Esta tríplice identidade (mesmas partes, 

com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido) conduz ao 

reconhecimento do instituto processual da litispendência. É o que dispõe o 

art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, todos do CPC. “Art. 337. (...) §1º. Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. §2º. Uma ação é idêntica a outra quanto possui mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º. Há litispendência quando 

se repete ação que está em curso.” Em vista disso, vê-se que a primeira 

ação foi distribuída em 10/03/2017 às 10h46 e, a segunda demanda foi 

protocolada em 10/03/2017 às 10h56. Portanto, não pode ter o seu regular 

processamento, sendo impositiva a decretação de sua extinção com base 

no inciso V, do art. 485, do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO 

DETENTOR DE FUNÇÃO PÚBLICA. TÍTULO PRECÁRIO. AÇÕES IDÊNTICAS. 

ART. 485, V, DO CPC, DE 2015. SEGUNDO PROCESSO. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. 

NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA 

RETIFICADO DE OFÍCIO. 1. O art. 485, do CPC de 2015, correspondente ao 

art. 267, do CPC de 1973, arrola as hipóteses que o juiz não resolverá o 

mérito. 2. Dentre as mencionadas hipóteses, o inciso V dispõe quando 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada. 3. A litispendência ocorre quando se repete ação que está em 

curso, conforme prevê o art. 337, § 3º do CPC de 2015. 4. Quando ações 

idênticas (mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido) 

forem ajuizadas sucessivamente, o segundo processo deve ser extinto, 

sem julgamento de mérito, por configuração de litispendência (art. 485, V, 

do CPC, de 2015). 5. Reconhecida a litispendência, mesmo de ofício, o 

magistrado deve determinar a extinção do feito sem julgamento de mérito. 

6. Apelação cível conhecida e não provida, de ofício, retificado o 

dispositivo da sentença. (TJMG - 2ª C.Cível - AC 10000160338810001 - 

Rel.: Caetano Levi Lopes - J. 23.10.2016, publ. 26.10.2016)” Ex positis, e 

de tudo mais que dos autos consta, acolho a preliminar arguida e 

reconheço a ocorrência da litispendência com a ação sob o nº 

1001463-75.2017.8.11.0003 que tramita perante o juízo da 1ª Vara Cível 

desta Comarca e, em consequência, julgo extinto o processo nos termos 

do artigo 485, inciso V, §3º, do CPC. Condeno a demandante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC. 

Entretanto, suspendo sua exigibilidade face a autora ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. Com o trânsito em julgado ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 19 de dezembro de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000852-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELLITON XAVIER DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MANHANI DE CARVALHO OAB - MT0018381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000852-59.2016.8.11.0003. Ação Cobrança de Seguro 

Obrigatório Requerente: Helliton Xavier de Jesus Requerida: Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Vistos etc. HELLITON XAVIER DE 

JESUS, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT, também qualificada no processo, objetivando o 

recebimento de prêmio de seguro DPVAT. O autor informa que foi vítima de 

acidente de trânsito, vindo a sofrer sequelas permanentes. Aduz que faz 

jus ao recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre. Pede a 

procedência da demanda. Juntou documentos. A demandada apresentou 

defesa alegando, em preliminar falta de interesse de agir, ante a ausência 

de pedido administrativo. No mérito, em longo arrazoado, sustenta que o 

requerente não comprovou a sua invalidez permanente. Aduz a 

inexistência de nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas. Requer 

a improcedência da pretensão inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

4363394). O feito foi saneado e incluído no mutirão de julgamento de 

processos de DPVAT que se realizou nesta 3ª Vara Cível (ID. 4479997). 

Realizada perícia médica judicial na oportunidade da audiência, as partes 

não se conciliaram (Id. 4902258). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para solução da lide 

e não há necessidade de dilação probatória quando há perícia conclusiva 

nos autos. Observa-se que o autor pretende compelir a requerida ao 

pagamento do prêmio do seguro DPVAT, em razão de acidente de veículo, 

do qual adveio a sua invalidez permanente. As questões preliminares 

suscitadas pela demandada já foram objeto de enfrentamento pelo Juízo 

por ocasião do saneador. Da decisão não houve interposição de recurso 

estando preclusa qualquer manifestação sobre a matéria. In casu, o nexo 

causal está devidamente demonstrado por meio dos documentos 

carreados à inicial, que relatam o acidente automobilístico ocorrido em 

19.12.2015, bem como os danos pessoais sofridos pelo requerente são 

em virtude deste sinistro, conforme consta no prontuário de atendimento 

pela equipe de enfermagem do Hospital Regional desta cidade (Num. 

1460469 - Pág. 1/2). Com a realização da perícia judicial, o laudo médico 

colacionado nos autos apurou que o autor sofreu “fratura do primeiro 

metacarpo da mão esquerda”, sendo que as limitações físicas irreparáveis 

e definitivas presentes no patrimônio físico do demandante são: “Limitação 

da mobilidade da mão esquerda, diminuição da força, hipotrofia e 

deformidade angular em mão esquerda”. Foi atestada a existência de 

lesões leve, graduada em 25% da mão esquerda. O pagamento da 

indenização deve ser adequado à extensão da lesão que acometeu a 

parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei 

nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez 

permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve se ater a 

extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria 

restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Assim, 

comprovada a invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o 

pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao 

seguinte valor: 1. Tipo de lesão: mão esquerda (percentual aplicável 

segundo tabela SUSEP). Cobertura máxima: R$ 9.450,00. Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica realizada: 25%. À vista disso, o 

demandante tem direito a receber o valor total de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Assim, restando 

comprovado a incapacidade permanente do autor e o nexo de causalidade 

entre o acidente e as sequelas averiguadas por meio de perícia, tem-se 

que a requerida tem o dever de indenizar nos termos acima expostos. Ex 

positis, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança e condeno a ré ao 

pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), cujo montante deverá ser devidamente atualizado 

pelo INPC desde a data do evento danoso e acrescido de juros de 12% ao 

ano, contados da citação (Súmula 426 do STJ). Condeno, ainda, a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 129 de 1153



advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, à contadora para o cálculo 

das custas, intimando a ré para o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000605-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR CONCEICAO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000605-78.2016.8.11.0003. Ação Cobrança de Seguro 

Obrigatório Requerente: César Conceição de Jesus Requerida: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Vistos etc. CÉSAR 

CONCEIÇÃO DE JESUS, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO contra SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, também qualificada no processo, 

objetivando o recebimento de prêmio de seguro DPVAT. O autor informa 

que foi vítima de acidente de trânsito, vindo a sofrer sequelas 

permanentes. Aduz que faz jus ao recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre. Pede a procedência da demanda. Juntou documentos. A 

demandada apresentou defesa alegando, em preliminar falta de interesse 

de agir. No mérito, em longo arrazoado, sustenta que o requerente não 

comprovou a sua invalidez permanente. Ainda, alega que não fora 

declinado os dados da motocicleta do demandante, nao podendo se 

verificado acerca dos adimplemento no recolhimento do Seguro DPVAT, o 

que inviabiliza o pagamento do prêmio pleiteado. Requer a improcedência 

da pretensão inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 4478997). O feito foi 

saneado e incluído no mutirão de julgamento de processos de DPVAT que 

se realizou nesta 3ª Vara Cível (ID. 4493773). Realizada perícia médica 

judicial na oportunidade da audiência, as partes não se conciliaram (Id. 

4901752). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra, 

vez que a prova produzida é suficiente para solução da lide e não há 

necessidade de dilação probatória quando há perícia conclusiva nos 

autos. Observa-se que o autor pretende compelir a requerida ao 

pagamento do prêmio do seguro DPVAT, em razão de acidente de veículo, 

do qual adveio a sua invalidez permanente. As questões preliminares 

suscitadas pela demandada já foram objeto de enfrentamento pelo Juízo 

por ocasião do saneador. Da decisão não houve interposição de recurso 

estando preclusa qualquer manifestação sobre a matéria. In casu, o laudo 

médico colacionado nos autos apurou que o autor sofreu “luxação 

acrômio clavicular em ombro esquerdo”, sendo que as limitações físicas 

irreparáveis e definitivas presentes no patrimônio físico do demandante 

são: “Limitação moderada da mobilidade do ombro, hipetrofia muscular, 

crepitação e edema residual em ombro esquerdo”. Foi atestada a 

existência de lesões média, graduada em 50% do ombro esquerdo. O 

pagamento da indenização deve ser adequado à extensão da lesão que 

acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação 

dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a 

indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de 

invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve 

se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, 

tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Assim, comprovada a invalidez permanente parcial, a 

seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da lesão, nos 

moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte 

autora faz jus ao seguinte valor: 1. Tipo de lesão: ombro esquerdo 

(percentual aplicável segundo tabela SUSEP). Cobertura máxima: R$ 

3.375,00. Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada: 

50%. À vista disso, o demandante tem direito a receber o valor total de R$ 

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

Em relação a arguição de ausência de regulação administrativa, pela 

inexistência de indicação dos dados do veículo do autor para averiguar se 

faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, tal alegação não merece 

prosperar, tendo em vista que a desnecessidade do pagamento do prêmio 

do seguro DPVAT para que o segurado faça jus ao recebimento da 

indenização, já é matéria sumulada. In verbis: "Súmula nº 257, STJ - A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização". (grifei) Ademais, o 

artigo 5º, da Lei nº 6.194/74, prevê que o pagamento da indenização se 

dará mediante a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e 

os danos sofridos pela parte autora, não havendo qualquer 

obrigatoriedade no adimplemento do prêmio. “Art - 5º O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” 

Nesse sentindo segue entendimentos jurisprudenciais. “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO. 

IRRELEVÂNCIA. SEGURO DE NATUREZA LEGAL. SÚMULA 257 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. O DPVAT é seguro obrigatório e de natureza legal, 

pelo que, conforme dispõe a Súmula 257 do STJ, a falta de pagamento do 

prêmio não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. (TJMG, 

AC 10074130014348001, Relator José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível, 

julg. 08.04.2015, publ. 17.04.2015).” “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– DESNECESSIDADE 

DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO – SÚMULA 257 DO STJ 

– AUSÊNCIA DE CONDICIONANTE NA LEI DE REGÊNCIA – APLICABILIDADE 

DO ENUNCIADO SUMULAR DO STJ ÀS VÍTIMAS PROPRIETÁRIAS DE 

VEÍCULOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Diante da 

comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e os danos 

sofridos pela parte autora, ora apelada, compete à seguradora o dever de 

efetuar o pagamento do seguro obrigatório - DPVAT, em conformidade 

com a legislação vigente, que em nenhum momento condiciona o 

pagamento da indenização à comprovação, pela vítima, do pagamento do 

prêmio referente ao seu veículo. (TJMS, Apelação APL 

08013972620158120002, Relator Des. Marco André Nogueira Hanson, 3ª 

Câmara Cível, julg. 15.12.2015, publ. 16.12.2015).” “AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO DPVAT – SEGURADO INADIMPLENTE COM O VALOR DO 

PRÊMIO DO SEGURO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA O PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO INCLUSIVE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – 

INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 01. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de 

Justiça, "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização", 

segundo verbete n. 257 da Súmula, de modo que o fato de a vítima ser o 

proprietário do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. 02. 

Recurso conhecido e desprovido.(Relator (a): Des. Vladimir Abreu da 

Silva; Comarca: Nova Andradina; Órgão julgador: 5ª Câmara Cível; Data do 

julgamento: 17/11/2015; Data de registro: 24/11/2015)” Assim, restando 

comprovado a incapacidade permanente do autor e o nexo de causalidade 

entre o acidente e as sequelas averiguadas por meio de perícia, tem-se 

que a requerida tem o dever de indenizar nos termos acima expostos. Ex 

positis, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança e condeno a ré ao 

pagamento de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), cujo montante deverá ser devidamente atualizado 

pelo INPC desde a data do evento danoso e acrescido de juros de 12% ao 

ano, contados da citação (Súmula 426 do STJ). Condeno, ainda, a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, à contadora para o cálculo 

das custas, intimando a ré para o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000940-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MOTA (REQUERENTE)
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.Processo nº 1000940-63.2017.8.11.0003. Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT - Morte Requerente: Maria das Graças Mota Requerida: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A Vistos etc. 

MARIA DAS GRAÇAS MOTA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - MORTE contra 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, 

também qualificada no processo, objetivando o recebimento de prêmio de 

seguro DPVAT. A autora aduz que seu filho Jair Mota da Silva, veio a óbito 

em 25.12.2016, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 08.12.2016. 

Diz ser a única herdeira do “de cujus”, vez que o mesmo não teve filhos e 

era divorciado e seu genitor também é falecido. Aduz fazer jus ao 

recebimento da integralidade do prêmio. Requer a procedência do pleito 

inicial. Juntou documentos. A demandada apresentou contestação. Arguiu, 

em preliminar, ausência de interesse de agir, ante a pendência de 

finalização do pedido administrativo e ilegitimidade passiva. No mérito, 

sustenta a ausência de comprovação de ser a autora a única herdeira do 

de cujus. Requer pela improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. 

Tréplica (Id. 7228859). As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. 

DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço 

diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de direito e 

prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. A requerida sustenta em preliminar, a falta 

de interesse de agir em face da pendência de documentos no pedido 

administrativo. É sabido, que o interesse de agir diz respeito ao binômio 

necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao 

fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário 

para ver satisfeita a sua pretensão, ao passo que a adequação refere-se 

à utilização de meio processual apto à solução da lide. Sobre o tema, 

assim leciona Humberto Theodoro Júnior: "Localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão" (in "Curso de Direito Processual Civil", 15 ed., 

Forense, v. 1, pág. 56). Com efeito, o STF, quando do julgamento do RE 

839314, nos termos do voto do eminente Ministro Luiz Fux, assim deixou 

assentado, apensas acerca da necessidade do requerimento prévio 

administrado como condição para o acesso ao Judiciário, não sendo 

prescindível o deferimento ou não do pedido. Veja: "(...) O estabelecimento 

de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o 

princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: "A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo (...)." (data do julgamento: 10/10/2014). No caso 

dos autos, a parte autora demonstrou ter requerido administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT solicitado 

na inicial, tendo inclusive a demandada contestado a ação. Assim, 

entende-se que há interesse de agir superveniente. Portanto, não se há 

de falar em carência de ação. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INTERESSE DE AGIR 

SUPERVENIENTE - EXISTÊNCIA - LAUDO PERICIAL - FALTA DE PROVA DO 

NEXO CAUSAL - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - APELAÇÃO - PEDIDO 

DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA VALOR REFERENTE A 

REPERCUSSÃO INTENSA - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DA AMPARO 

LEGAL - RECURSO JULGADO NOS LIMITES DO REQUERIDO PELA PARTE - 

NÃO PROVIMENTO. Para a propositura de ação de cobrança de 

indenização correspondente a seguro DPVAT faz-se necessária a 

comprovação de prévio pedido administrativo à seguradora, o que se 

deixa de exigir se a seguradora contesta o pedido, pois surge, aí, o 

interesse de agir superveniente. Ao tribunal cabe decidir tão-somente o 

que lhe foi devolvido nos limites das razões do recurso e do pedido de 

nova decisão. O valor da indenização do seguro DPVAT deve observar a 

tabela progressiva prevista na Lei de regência, considerado o grau de 

invalidez." (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.009902-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 17/12/2015, publicação da súmula em 26/01/2016).” A 

alegada ilegitimidade ativa não merece prosperar, vez que a demandante 

comprovou ser a única herdeira do falecido, mediante a juntada da 

declaração de única herdeira, certidão de óbito do genitor, certidão de 

casamento com averbação de divórcio e negativa de abertura de 

inventário, tornando-a legítima em pleitear o benefício. Posto Isto, rejeito as 

preliminares suscitadas na peça defensiva. A requerente pretende 

compelir a ré ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT, em razão de 

acidente de veículo, do qual adveio o falecimento do seu filho. A Lei 

6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4º preceitua 

que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no 

art. 792, do Código Civil: “Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou 

beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o 

capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado 

judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem 

da vocação hereditária. Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas 

neste artigo serão beneficiários os que provarem que a morte do 

segurado os privou dos meios necessários à subsistência.” O art. 5º, § 

1º, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece: a) certidão de óbito, registro da 

ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de 

beneficiários no caso de morte; O sinistro, o falecimento e os documentos 

de filiação e de única herdeira, encontram-se comprovados nos autos. 

Assim, tendo em vista que a demandada não produziu qualquer prova de 

fato extintivo ou modificativo do direito da autora, forçoso considerar os 

danos como comprovados, restando configurado o falecimento de Jair 

Mota da Silva, filho da autora da demanda. É sabido que a finalidade 

precípua do seguro é estabelecer a garantia de uma indenização mínima 

que atenda as necessidades repentinas e prementes geradas à vítima de 

um acidente automobilístico, levando-se em consideração a perspectiva de 

riscos provocados pela circulação de veículos. E, segundo Arnaldo 

Rizzardo: "O pagamento resulta do simples evento danoso, tendo por base 

a responsabilidade objetiva dos usuários de veículos pelos danos 

pessoais que venham a causar, independentemente da apuração da 

culpa."[1] O nexo causal está devidamente demonstrado por meio dos 

documentos carreados à inicial, que relatam o acidente automobilístico 

ocorrido em 08.12.2016, bem como, o falecimento do filho da requerente 

em virtude deste sinistro. A lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, 

estabelece em seu artigo 8º que: “Art. 8º. Os arts. 3º, 4º, 5º e 11º da Lei 

nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, passam a vigorar com as seguintes 

alterações: Art. 3º. Os danos pessoais pelo seguro estabelecido no artigo 

2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores que se seguem, por pessoa vitimada: I - até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) – em caso de morte;” Considerando que a sua 

aplicabilidade se da após sua publicação, adoto o valor ali especificado 

como parâmetro indenizatório para o presente caso. Lado outro, tendo-se 

em vista que a autora preenche os requisitos necessários a obter o 

benefício legal, ou seja, apresentou a certidão de ocorrência do acidente 

em questão, bem como comprovante de ser única beneficiária do falecido, 

certidão de óbito do genitor, certidão de casamento do de cujus com 

divórcio averbado e certidão de inexistência de inventário, deverá receber 

a quantia que lhe cabe na condição de herdeira necessária do falecido, 

máxime em se considerando que o seguro proveniente de acidente de 

veículo possui caráter obrigatório, aplicando-se o disposto no artigo 7º da 

Lei 6.194/74. Portanto, satisfeitos os requisitos legais e regulamentares 

pelo beneficiário, a seguradora que administra o Seguro Obrigatório deve 

realizar o pagamento da verba indenizatória por morte. Esse é o 

entendimento do e. TJMT. Veja: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 
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COBRANÇA – DPVAT – MORTE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CERTIDÃO 

DE ÓBITO – HERDEIROS NECESSÁRIOS - LEGITIMIDADE - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para indenização de 

seguro obrigatório, “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 

5º da Lei 6.194/74). O boletim de ocorrência do acidente somado à 

certidão de óbito se configuram documentos hábeis a comprovar o nexo 

causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu 

(STJ REsp 1585557/PR). É válido o pagamento de indenização do DPVAT 

aos pais de falecido quando se apresentam como únicos herdeiros 

mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei, mesmo quando 

houver filhos que não foram incluídos no pagamento (STJ REsp 

1443349/SP). A exigência de prequestionamento para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo órgão julgador. (Ap 84193/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)” No que pertinente aos juros de 

mora, melhor sorte não socorre a requerida. Por óbvio, que o valor devido 

não foi pago no momento oportuno, devendo, sobre o saldo, incidir os 

juros de mora. No presente caso não incide a Súmula 54 do STJ, vez que 

se trata de ilícito contratual, não decorrente de culpa. Outrossim, no que 

tange ao percentual dos juros moratórios, incidem estes desde a data da 

citação e não a contar do acidente. No particular, relativo à correção 

monetária, tenho que esta serve para resguardar o valor da moeda da 

corrosão inflacionária, devendo ser aplicada a partir do ajuizamento da 

demanda. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança. 

Condeno a requerida a pagar à autora o valor do prêmio do seguro 

DPVAT, no valor correspondente de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Sobre o quantum devido incidirá correção monetária pelo INPC 

(IBGE), a partir do ajuizamento da lide e juros de 1% ao mês, não 

capitalizados, incidentes a partir da citação. Condeno, ainda, a demandada 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor 

do advogado da demandante, em verba que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da condenação, observando o §2º, do artigo 85 

do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 

19 de dezembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO [1] In A reparação nos acidentes de trânsito. 8ª ed., RT, 

1998, p. 204.
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.Processo nº 1000124-18.2016.8.11.0003. Ação Cobrança de Seguro 

Obrigatório Requerente: Lucas Roberto Silva Moretti Requerida: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Vistos etc. LUCAS 

ROBERTO SILVA MORETTI, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO contra SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, também qualificada no processo, 

objetivando o recebimento de prêmio de seguro DPVAT. O autor informa 

que foi vítima de acidente de trânsito, vindo a sofrer sequelas 

permanentes. Aduz que faz jus ao recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre, bem como o reembolso das despesas com o tratamento 

médico. Pede a procedência da demanda. Juntou documentos. A 

demandada apresentou defesa alegando, em preliminar falta de interesse 

de agir. No mérito, em longo arrazoado, sustenta que o requerente não 

comprovou a sua invalidez permanente e que os comprovantes de gastos 

com despesas estão ilegiveis e nao possuem nexo de causalidade com as 

lesões sofridas. Requer a improcedência da pretensão inicial. Juntou 

documentos. Tréplica (Id. 1527021). Cota ministerial (Id. 4300764). O feito 

foi saneado e incluído no mutirão de julgamento de processos de DPVAT 

que se realizou nesta 3ª Vara Cível (ID. 4480380). Realizada perícia 

médica judicial na oportunidade da audiência, as partes não se 

conciliaram. Foi determinada a retificação e regularização processual, 

tendo em vista que o autor atingiu sua maioridade civil (Id. 4904700). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra, vez que a prova 

produzida é suficiente para solução da lide e não há necessidade de 

dilação probatória quando há perícia conclusiva nos autos. Observa-se 

que o autor pretende compelir a requerida ao pagamento do reembolso 

das despesas de tratamento e do prêmio do seguro DPVAT, em razão de 

acidente de veículo, do qual adveio a sua invalidez permanente. As 

questões preliminares suscitadas pela demandada já foram objeto de 

enfrentamento pelo Juízo por ocasião do saneador. Da decisão não houve 

interposição de recurso estando preclusa qualquer manifestação sobre a 

matéria. In casu, o laudo médico colacionado nos autos apurou que o autor 

sofreu “trauma abdominal com lesão hepática e fratura exposta grave do 

pé esquerdo com pera de massa óssea e tecidual”, sendo que as 

limitações físicas irreparáveis e definitivas presentes no patrimônio físico 

do demandante são: “Limitação importante da mobilidade em pé esquerdo, 

deformidade severa em pé, perda do arco plantar, edema residual, 

retração cicatricial e, abdómen retração cicatricial importante”. Foi 

atestada a existência de lesões de repercussão residual e intensa, 

graduadas em 75% do pé esquerdo e 10% do abdómen. O pagamento da 

indenização deve ser adequado à extensão da lesão que acometeu a 

parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei 

nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez 

permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve se ater a 

extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria 

restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Assim, 

comprovada a invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o 

pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao 

seguinte valor: 1. Tipo de lesão: pé esquerdo (percentual aplicável 

segundo tabela SUSEP). Cobertura máxima: R$ 6.750,00. Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica realizada: 75%. 2. Tipo de lesão: 

abdómen (percentual aplicável segundo tabela SUSEP). Cobertura máxima: 

R$ 13.500,00. Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

realizada: 10%. À vista disso, o demandante tem direito a receber o valor 

total de R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta 

centavos) – (R$ 5.062,50 + R$ 1.350,00). Em relação ao pedido de 

reembolso das despesas médicas e suplementares, tal pleito é cabível, 

desde que devidamente comprovadas até o valor de R$ 2.700,00 (dois mil, 

setecentos reais), de acordo como o art. 3º, III, da Lei nº 6.194/74. No 

presente caso, o requerente comprovou o efetivo desembolso dos valores 

de R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos) e R$ 124,24 

(cento e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) - Num. 1020109 - 

Pág. 1/2, perfazendo o quantum total de R$ 166,74 (cento e sessenta e 

seis reais e setenta e quatro centavos) – para aquisição e medicamentos 

e materiais necessários para tratamento das lesões oriundas do acidente. 

Entretanto, para se evitar o julgamento ultra petita, o valor a ser ressarcido 

deverá ser aquele pleiteado pelo demandante no item “e” da exordial, no 

importe de R$ 166,24 (cento e sessenta e seis reais e vinte e quatro 

centavos). Ex positis, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança e 

condeno a ré ao pagamento de R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze 

reais e cinquenta centavos), que deverá ser devidamente atualizado pelo 

INPC desde a data do evento danoso e acrescido de juros de 12% ao ano, 

contados da citação (Súmula 426 do STJ). Condeno, ainda, a requerida a 

ressarcir ao autor as despesas suplementares no valor de R$ total de R$ 

166,24 (cento e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), 

devidamente comprovado nos autos, sobre o qual incidirá correção 

monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação (Súm. 

362/STJ). Por fim, condeno a ré pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixo 

em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, à contadora para 

o cálculo das custas, intimando a ré para o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 
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P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001022-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SILVA ALVES FALCONELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001022-31.2016.8.11.0003. Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT Requerente: Sérgio Silva Alves Falconeli Requerida: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Vistos etc. SÉRGIO 

SILVA ALVES FALCONELI, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT contra SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, também qualificada no 

processo, objetivando o recebimento do prêmio de seguro DPVAT. O autor 

informa que foi vítima de acidente de trânsito, vindo a sofrer sequelas 

permanentes. Aduz que faz jus ao recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre. Pede a procedência da demanda. Juntou documentos. A 

demandada apresentou defesa alegando, em preliminar, a falta de 

interesse de agir em face da ausência de pedido administrativo e ausência 

de comprovante de residência. No mérito, em longo arrazoado, sustenta 

ausência de nexo causal, vez que inexistente no feito o Boletim de 

Ocorrência e prontuário médico de primeiro atendimento. Aduz que o 

requerente não comprovou a sua invalidez permanente. Requer a 

improcedência da pretensão inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

4352122). O feito foi saneado e posteriormente incluído no mutirão de 

julgamento de processos de DPVAT que se realizou nesta 3ª Vara Cível. 

Realizada perícia médica judicial na oportunidade da audiência, as partes 

não se conciliaram, tendo a seguradora alegado ausência de 

comprovação de nexo causal do acidente. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em 

que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para solução da 

lide e não há necessidade de dilação probatória. Observa-se que o autor 

pretende compelir a requerida ao pagamento de prêmio do seguro DPVAT, 

em razão de acidente de veículo, do qual adveio a sua invalidez 

permanente. As questões preliminares suscitadas pela demandada já 

foram objeto de enfrentamento pelo Juízo por ocasião da decisão 

saneadora (Id. 4479792). Da decisão não houve interposição de recurso 

estando preclusa qualquer manifestação sobre a matéria. Na análise do 

mérito da causa, compulsando o caderno processual é de se concluir que 

o demandante não logrou êxito em comprovar que as lesões sofridas 

advieram de acidente automobilístico. O autor assevera na peça vestibular 

que em 16.11.2015 “...foi abalroado por um veículo, sofrendo queda da 

moto, necessitando atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência – SAMU....” (Num. 1482383 - Pág. 1). Sobre o acidente, instruiu a 

exordial com a certidão de ocorrência nº 303/SOp/2016, a qual narra que 

houve atendimento do autor em 16.11.2015, em razão da colisão carro x 

moto, bem como com cópia de exames datados em 04.12.2015 e 

03.05.2016 (Num. 1482700 - Pág. 3/4). Por outro lado, por ocasião da 

realização da perícia judicial, os senhores peritos afirmaram que “não há 

nexo causal comprobatório por ausência da documentação de 

atendimento médico inicial”. Entretanto, em razão da determinação judicial, 

finalizaram a perícia médica e constataram que o demandante possui lesão 

no “tornozelo direito de grau médio - 50%”. (Num. 4902358 - Pág. 1/2). 

Mister se faz esclarecer que para que a vítima de acidente automobilístico 

faça jus ao recebimento de indenização, basta que comprove o 

envolvimento em acidente e que sofreu danos, consoante se depreende 

de uma interpretação teleológica do artigo 5º, caput da Lei 6.194/74. In 

casu, analisando detidamente o que consta dos autos, é incontestável que 

houve o acidente de trânsito envolvendo o demandante. Entretanto, não há 

qualquer comprovação do nexo causal demonstrando que as lesões 

descritas nos exames médicos (tornozelo e amputação de dedos) e no 

apurado na perícia judicial (tornozelo), advieram de acidente de trânsito. 

Assim, deixando o autor de provar que os ferimentos foram ocasionados 

por acidente de veículos, não há que se falar em recebimento do prêmio 

de seguro DPVAT. A propósito: "EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA - DPVAT -AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE - 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL - PERCENTUAL DE INVALIDEZ 

INEXISTENTE . O direito a perceber indenização oriunda do seguro 

obrigatório surge somente com a prova da invalidez e dos danos sofridos, 

consoante se depreende do art. 5º, caput, da Lei 6.194/74. Inexistindo 

prova acerca da alegada invalidez permanente do autor, bem como de sua 

incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista 

na lei 6.194/74". (TJMG, AC n. 1.0433.07.223852-3/001, 12ª Câmara Cível, 

rel. Des. Domingos Coelho). "EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - INVALIDEZ 

PERMANTENTE E DANOS SOFRIDOS - NÃO COMPROVAÇÃO. Não há falar 

em falta de interesse de agir quando configurado o binômio 

necessidade-utilidade do provimento jurisdicional, mormente porque 

desnecessário é o esgotamento da via administrativa para submissão de 

qualquer matéria ao judiciário. O direito a perceber indenização oriunda do 

seguro obrigatório surge somente com a prova da invalidez e dos danos 

sofridos, consoante se depreende do art. 5º, caput, da Lei 6.194/74. 

Inexistindo prova acerca da alegada invalidez permanente do autor, bem 

como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a 

indenização prevista na lei 6.194/74". (TJMG, AC n. 

1.0024.06.105012-6/001, 14ª Câmara Cível, rel. Des. Dídimo Inocêncio de 

Paula). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes a favor do patrono da ré, em verba que fixo em R$ 

1.000,00 (hum mil reais). O ônus sucumbencial somente será exigido se 

presentes os requisitos legais, uma vez que o requerente goza do 

benefício da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ou 

havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001185-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO PEREIRA GODOI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001185-11.2016.8.11.0003. Ação Cobrança de Seguro 

Obrigatório Requerente: Flávio Pereira Godoi Requerida: Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT Vistos etc. FLÁVIO PEREIRA GODOI, 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT, também qualificada no processo, objetivando o 

recebimento de prêmio de seguro DPVAT. O autor informa que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 31.01.2005, vindo a sofrer sequelas 

permanentes. Aduz que faz jus ao recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre no valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. Pede 

a procedência da demanda. Juntou documentos. A demandada 

apresentou defesa alegando, em preliminar falta de interesse de agir, ante 

o pagamento administrativo. No mérito, alega a ocorrência da prescrição e, 

em longo arrazoado, sustenta que o requerente não comprovou a sua 

invalidez permanente. Requer a improcedência da pretensão inicial. Juntou 

documentos. Tréplica (Id. 4331068). O feito foi saneado e incluído no 

mutirão de julgamento de processos de DPVAT que se realizou nesta 3ª 

Vara Cível (ID. 4495205). Realizada perícia médica judicial na oportunidade 

da audiência, as partes não se conciliaram, tendo a requerida reiterado o 

pedido de reconhecimento da prescrição (Id. 4902143). Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra, vez que a prova produzida é 

suficiente para solução da lide e não há necessidade de dilação probatória 

quando há perícia conclusiva nos autos. Observa-se que o autor pretende 

compelir a requerida ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT, em razão 

de acidente de veículo, do qual adveio a sua invalidez permanente. As 
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questões preliminares suscitadas pela demandada já foram objeto de 

enfrentamento pelo Juízo por ocasião do saneador. Da decisão não houve 

interposição de recurso estando preclusa qualquer manifestação sobre a 

matéria. In casu, o nexo causal está devidamente demonstrado por meio 

dos documentos carreados à inicial, que relatam o acidente automobilístico 

ocorrido em 31.05.2005, bem como os danos pessoais sofridos pelo 

requerente em virtude deste sinistro, que culminou na concessão de sua 

aposentaria por invalidez pelo INSS (Num. 1507445 - Pág. 2). Com a 

realização da perícia judicial, o laudo médico colacionado nos autos 

apurou que o autor sofreu “fratura complexa grave em coluna cervical”, 

sendo que as limitações físicas irreparáveis e definitivas presentes no 

patrimônio físico do demandante são: “Limitação intensa da mobilidade da 

coluna cervical, diminuição importante da força, retração cicatricial”. Foi 

atestada a existência de lesão intensa, graduada em 75% do segmento da 

coluna cervical. O pagamento da indenização deve ser adequado à 

extensão da lesão que acometeu o autor, conforme entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Observa-se que o 

acidente ocorreu em 31.01. 2005, ou seja, antes da edição da Medida 

Provisória nº 451/2008, convertida na Lei 11.945/09, e antes, também, do 

advento da Lei nº 11.482/2007 – a qual instituiu o inciso II do artigo 3º da 

Lei do DPVAT, estabelecendo o importe de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) como valor máximo de cobertura em casos de invalidez. 

Portanto, aplica-se ao presente caso o disposto no art. 3º, alínea “b” da 

Lei n° 6.194/74, vigente à época do acidente, que determinava o 

pagamento da indenização no montante máximo da cobertura equivalente 

a 40 (quarenta) salários mínimo vigente no País na época do sinistro. “Art . 

3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) a) - 40 (quarenta) vezes o valor do 

maior salário-mínimo vigente no País - no caso de morte; b) - Até 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no caso 

de invalidez permanente;” (grifei) Destarte, conforme entendimento do STJ, 

o valor devido ao beneficiário não é a integralidade dos 40(quarenta) 

salários mínimos previstos na lei vigente há época, mas sim, nos termos da 

tabela da SUSEP (anexa a Lei nº 6.194/74 com alterações introduzidas 

pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009), 

observando o grau da invalidez das lesões sofridas (REsp nº 

1.119.614/RS). Sobre esse tema este e. TJMT tem se posicionado: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - 

AFASTAMENTO - PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA - TERMO INICIAL - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - 

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA - SEQUELA PERMANENTE - VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE 

SER FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS - MÉRITO - LAUDO OFICIAL 

ATESTANDO A LESÃO NO TORNOZELO DIREITO - INDENIZAÇÃO QUE 

DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP - CÁLCULO 

READEQUADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO 

DANOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Com base no artigo 

543-C, § 7º, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial nº 

1.388.030/MG, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste 

Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado 

REsp. deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado 

do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Exceto nos casos de invalidez 

notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende 

de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 3- Na hipótese, a 

vítima sofreu acidente automobilístico em 28/10/2006; todavia, tomou 

ciência inequívoca da lesão em 16/09/2011. Assim, conclui-se que a Ação 

foi ajuizada dentro do prazo legal (28/09/2011). Juízo de retratação 

positivo. 4-A Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT pode ser 

endereçada para qualquer seguradora do país que integre o consórcio, 

consoante previsto no artigo 7º da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual não 

prospera a preliminar de ilegitimidade passiva. 5-A indenização deve ser 

calculada em salários mínimos se o acidente ocorreu na vigência da Lei n. 

6.194/74, observando-se o grau de invalidez aferido no Laudo Pericial e o 

percentual previsto na Tabela da SUSEP. Fato que justifica a modificação 

da sentença neste ponto, a fim de readequar o valor do seguro a ser pago 

a vítima do sinistro. 6- Tendo o acidente ocorrido sob a égide da Lei 

6.194/1974, antes da nova redação determinada pela Lei 11.482/2007, o 

cálculo da indenização deve tomar como base 40 salários-mínimos. 7-A 

correção monetária incide a partir do evento danoso, consoante a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 117603/2013, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)” 

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

PRESCRIÇÃO AFASTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – FRATURA 

DOS RAMOS ÍSQUIO-PÚBICO SUPERIOR E INFERIOR À DIREITA E INFERIOR 

À ESQUERDA – NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO 

GRAU DA LESÃO INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO 

ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 451, DE 

16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI Nº 11.945/09) E ANTES TAMBÉM DO 

ADVENTO DA LEI Nº 11.482/2007 – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO 

STJ – SÚMULA 474 – LESÃO CORRESPONDENTE A 55% DO VALOR 

TOTAL DE COBERTURA (20%) PARA O QUADRIL – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOSMÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO. 

Demonstrado nos autos ter sido o autor/apelante vítima de acidente de 

trânsito e que deste resultaram lesões que culminaram em sequela 

residual permanente com perda ponderal de 55% da capacidade laborativa 

do órgão lesionado, de se concluir que faz jus ao recebimento de 

indenização securitária – DPVAT. Neste particular, em virtude de o sinistro 

acobertado ter ocorrido em 03/01/1995, antes, portanto, da edição da MP 

nº 451 de 15/12/2008 – convertida, depois, na Lei nº 11.945/09 e antes 

também do advento da Lei nº 11.482/2007 – a qual instituiu o inciso II do 

artigo 3º da Lei do DPVAT, estabelecendo o importe de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) como valor máximo de cobertura em casos 

de invalidez – certo é que, aplicável à hipótese a dicção original do 

mencionado artigo que fixa o teto máximo de cobertura em 40 (quarenta) 

salários mínimos vigentes à época do sinistro, corrigido monetariamente 

pelo INPC desde então e acrescida de juros moratórios legais a partir da 

citação da seguradora. (Ap 145523/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017).” Assim, aplicando o acima 

disposto ao caso concreto, tem-se o que segue: 1. Tipo de lesão: 

segmento da coluna cervical. Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada: 75%. 2. Salário mínimo vigente em 31.05.2005: R$ 

2 6 0 , 0 0  ( d u z e n t o s  e  s e s s e n t a  r e a i s )  –  f o n t e : 

ht tp: / /www.guia t raba lh is ta .com.br /gu ia /sa lar io_min imo.htm,  que 

multiplicado por 40, perfaz o importe de R$ 10.400,00 (dez mil e 

quatrocentos reais). 3. - Valor do percentual máximo aplicado na Tabela 

Susep: 20% (imobilidade do segmento cervical da coluna cervical) - fonte: 

(www.periciamedicadf.com.br/tabelas/tabelasusep.php) À vista disso, o 

demandante tem direito a receber o valor total de R$ 1.560,00 (hum mil, 

quinhentos e sessenta reais) - (R$ 10.400,00 x 20% x 75%) A correção 

monetária, terá início para cálculo na data do evento danoso, conforme 

entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.483.620/SC, Rel. Min. PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, DJe de 2/6/2015). O 

percentual dos juros moratórios, incidirá desde a data da citação, 

conforme o teor da Súmula 426, do STJ – “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Ex positis, 

JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança e condeno a ré ao pagamento 

de R$ 1.560,00 (hum mil, quinhentos e sessenta reais), cujo montante 

deverá ser devidamente atualizado pelo INPC desde a data do evento 

danoso e acrescido de juros de 12% ao ano, contados da citação (Súmula 

426 do STJ). Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em 

verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, 

à contadora para o cálculo das custas, intimando a ré para o pagamento 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000236-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000236-50.2017.8.11.0003. Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela Autora: Maria 

Pereira Araújo Ré: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A 

Vistos etc. MARIA PEREIRA ARAÚJO, qualificado nos autos, ingressou 

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

MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA contra ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada no processo, 

visando obter provimento jurisdicional para ressarcimento dos danos 

descritos na inicial. A autora aduz ser usuária dos serviços da requerida e 

que no dia 16.01.2017 houve o corte indevido do fornecimento de energia 

elétrica de sua Unidade Consumidora nº 6/126066-0. Sustenta que não 

havia nenhuma fatura em aberto, tampouco, previsão de corte na sua UC. 

Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos. O pedido de 

antecipação da tutela foi deferido (Id. 4616595). Citada, a requerida 

apresentou defesa. Sustenta que a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica se deu em razão do pedido de desligamento da UC, o qual 

foi formulado pela demandante diretamente na unidade de atendimento 

dela, ré. Que, em razão disso, não há o dever de indenizar, vez que 

somente atendeu a solicitação pleiteada. Pede a improcedência do pleito 

inicial. Juntou documentos. A apresentação da tréplica restou frustrada 

vez que a petição do Id. 8130687, veio desacompanhada do arquivo PDF. 

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as 

partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 9482200 e 

9490378). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de 

direito e prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. O entendimento jurisprudencial 

uníssono neste sentido: "Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. No mérito, a autora pretende obter o 

ressarcimento pelo dano moral sofrido em razão da suspensão indevida 

do fornecimento de energia de sua unidade consumidora. Extrai-se dos 

autos que a demandante demonstrou que quando da ocorrência dos fatos, 

todas as faturas emitidas para sua UC estavam devidamente quitadas, 

conforme consta do histórico de contas juntado no Id. 4612085. A 

demandada em sua defesa, limitou-se em arguir que apesar de constar 

que as faturas encontram-se pagas, as mesmas foram liquidadas de 

forma extemporânea, e que a interrupção do fornecimento de energia 

ocorreu em virtude do pedido de desligamento efetuado pela própria 

autora. Entretanto, a ré não colacionou nos autos qualquer documento que 

comprovasse tal assertiva, visto que a tela administrativa juntada no Num. 

4788870 - Pág. 3, não indica que o pedido de desligamento é da UC, objeto 

da lide, e tampouco descreve os dados do solicitante, que no caso seria a 

requerente. Assim, resta incontestável a ofensa ao direito da autora, 

tendo a demandada agido de forma indevida ao efetuar o corte em sua UC. 

Há de se consignar, por oportuno, que o fornecimento de energia elétrica 

é serviço de natureza essencial, consoante prescreve o artigo 22 do 

Código de Defesa do Consumidor, pelo que as empresas concessionárias 

são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, no 

caso de essenciais, contínuos, como também se infere do artigo 175 da 

Constituição Federal de 1988. O artigo 6º da Lei nº 8.987/95 estipula: "Art. 

6.º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 

adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido 

nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1.º Serviço 

adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação 

e modicidade das tarifas. § 2.º A atualidade compreende a modernidade 

das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, 

bem como a melhoria e expansão do serviço. § 3.º Não se caracteriza 

como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de 

emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de 

ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento 

do usuário, considerado o interesse da coletividade". Já a Lei 9.427, de 

1996 que "institui a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL”, 

disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia 

elétrica, e da outras providências, dispõe, em seu artigo 17 e § 1º que: 

Art. 17 - A suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento de 

energia elétrica a consumidor que preste serviço público ou essencial à 

população e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada com 

antecedência de quinze dias ao Poder Público local ou ao Poder Executivo 

Estadual. §1º - O Poder Público que receber a comunicação adotará as 

providências administrativas para preservar a população dos efeitos da 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, inclusive dando 

publicidade à contingência, sem prejuízo das ações de responsabilização 

pela falta de pagamento que motivou a medida". Dessa feita, resta claro 

dos dispositivos transcritos que o fornecimento de serviço público 

essencial somente pode ser interrompido por razões técnicas, o que não é 

o caso dos autos. Conforme dito alhures, a autora comprovou que efetuou 

o pagamento das faturas emitidas pelo consumo de sua UC, e não tendo a 

ré comprovado que o corte se deu porque fora induzida ao erro, não há 

como afastar a sua responsabilidade pelo evento danoso. In casu, restou 

evidente que a requerida foi desidiosa e privou a autora de um serviço de 

natureza essencial de modo indevido, circunstância essa caracterizadora 

do dano moral e ensejadora do dever de indenizar. No que concerne à 

fixação do dano moral, há de se perquirir a humilhação e, 

consequentemente, o sentimento de desconforto provocado pelo ato, o 

que é inegável na espécie. Segundo o entendimento doutrinário de RUI 

STOCO, são parâmetros para o arbitramento da indenização por dano 

moral, in verbis: "A advertência que se faz é no sentido de que a 

aplicação do dispositivo constante do art. 1.538 ao caso concreto 

encontra dificuldades no momento da subsunção da regra ao fato, 

visando a fixação da verba indenizatória a esse título, tendo em vista a 

unidade do elemento causal e a duplicidade de seus efeitos, com 

repercussão de natureza patrimonial e moral". "Por isso é que essa 

fixação depende da apreciação de cada caso e as circunstâncias que o 

envolvem, levando-se em consideração os fatos, sua gravidade, 

repercussão, a condição pessoal do autor do ilícito e da vítima; sua 

posição financeira e status social" (Responsabilidade Civil e sua 

Interpretação Jurisprudencial, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, p. 748). Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla 

finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do 

ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, 

por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 

Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia estrutural exigida pelo 

instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o 

nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a conduta injurídica, 

procedendo o pedido indenizatório. As circunstâncias do caso; as 

condições pessoais do ofensor e a gravidade do dano, principalmente, 

impõem a fixação da reparação indenizatória em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), cujo valor revela-se adequado aos propósitos aos quais a 

indenização se destina, observados os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. A quantia ora arbitrada atende satisfatoriamente aos 

interesses das partes, compensando o sofrimento e constrangimento da 

demandante, bem como, representa sanção a requerida, de forma de agir 

de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar 

seus clientes. Ex positis, julgo parcialmente procedente o pedido inicial. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da 

requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem 

causa, condeno a ré a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano 

moral que lhe causou, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Nos termos 

da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve 
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incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o 

cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno-a, 

ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a 

favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) 

do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. 

Transitada em julgado, remeta os autos a contadoria judicial para apuração 

do valor das custas processuais, intimando a requerida para pagamento 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida a determinação, ao arquivo com 

baixa e anotações. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001247-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARNEIRO DE VASCONCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

. Processo nº 1001247-51.2016.8.11.0003. Ação de Indenização por Dano 

Moral Requerente: Edson Carneiro de Vasconcelos Requerida: Serasa 

Experian Vistos etc. EDSON CARNEIRO DE VASCONCELOS, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL contra SERASA EXPERIAN, também qualificada no processo, 

visando o ressarcimento dos danos descritos na inicial. O autor aduz que 

teve seu nome incluso no banco de dados da ré, sem que tenha sido 

previamente notificado. Alega que o cadastramento negativo do seu nome 

no rol dos maus pagadores é indevido, sendo que a inscrição indevida lhe 

causou abalo no crédito. Pede a procedência da pretensão indenizatória. 

Juntou documentos. A requerida apresentou contestação (Id 2509286). No 

mérito, sustenta não ter praticado nenhum ato abusivo, tampouco deu 

causa aos alegados danos descritos na inicial. Diz ter recebido da 

empresa Embratel, pedido de inclusão e foi emitida comunicação prévia ao 

autor, no endereço declinado pela credora. Afirma que não houve a 

comprovação do alegado dano moral, tampouco, a prática de ilícito de sua 

parte. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. 

Tréplica (Id 9306169). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de 

direito e prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. O entendimento jurisprudencial 

uníssono neste sentido: "Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. Observa-se dos autos que o requerente 

teve seu nome negativado no banco de dados da requerida, por débito 

oriundo da empresa Embratel. A controvérsia situa-se na suposta violação 

ao artigo 43, parágrafo 2º, da Lei 8.078/90, vez que o demandante não foi 

comunicado acerca da inclusão de seu nome em banco de dados mantido 

pela demandada. Conforme o disposto no art. 43, § 2º, do CDC, os órgãos 

mantenedores de cadastro de proteção ao crédito, quando da abertura de 

registro relativamente a um determinado consumidor, têm o dever de 

comunicá-lo sobre tal apontamento, oportunizando o oferecimento de 

impugnação com vistas a evitar as inscrições indevidas. O contato 

repetitivo com ações semelhantes a estas, nas quais se discute o dano 

moral ante a ausência de notificação do devedor, passou a reclamar mais 

reflexão e rigor. Num primeiro momento, o posicionando adotado no 

sentido de que o órgão administrador do cadastro de proteção ao crédito 

tinha o dever de indenizar o devedor, nos casos em que não fazia prova 

efetiva da notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC. Porém, diante da 

verdadeira indústria de pedidos indenizatórios, é visível que os devedores 

estão se agarrando em uma formalidade legal para beneficiarem-se 

pecuniariamente, auferindo indevidas indenizações. A exigência legal da 

notificação vem sendo invocada de forma deturpada para justificar 

alegados danos morais que na prática, não existem. A falta de notificação 

prévia do devedor, tendo ele ou não outros apontamentos em seu nome, 

mesmo que ele negue a existência da dívida que gerou a inscrição, por si 

só, não tem o condão de gerar dano moral passível de reparação. Pelo 

menos em relação ao mantenedor do cadastro. Isso porque não há como 

debater nestes autos se o apontamento negativo é devido ou não, já que o 

mantenedor do cadastro não tem nenhuma informação acerca do 

respectivo débito. Se o apontamento for legítimo, do ponto de vista da 

existência efetiva e confessada da inadimplência, ou seja, se o 

apontamento for resultado do exercício regular do direito do credor, a 

indenização deferida por ausência de notificação apenas torna-se um 

prêmio para àquele que não cumpre pontualmente com suas obrigações. 

Por outro lado, se o apontamento for ilegítimo, também do ponto de vista da 

efetiva inadimplência, tal discussão deve ser travada junto ao credor, 

único que tem condições de defender a legitimidade da sua conduta. O 

descumprimento do dispositivo legal consumerista (art. 43, § 2º) pode, no 

máximo, considerando cada caso concreto, gerar a exclusão da inscrição, 

até que a notificação regular tenha sido cumprida. No caso dos autos, não 

é necessário sequer chegar à análise do dano moral já que nem mesmo o 

ato ilícito existiu. É que, pelos documentos juntados aos autos, a 

mantenedora comprovou que houve a comunicação ao demandante no 

endereço declinado pela associada Embratel (Num. 2515720 - Pág. 3/6). 

Importa destacar que o Código Consumerista não exige seja comprovado o 

recebimento da correspondência pelo próprio destinatário. Basta o envio 

da comunicação, independentemente de aviso de recebimento ao 

endereço residencial do consumidor para que reste cumprida a 

determinação contida no art. 43 § 2º do Código de Defesa do Consumidor. 

Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE 

DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C DANOS MORAIS – 

PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR 

DESCUMPRIMENTO DO ART. 514, I, DO CPC E AUSÊNCIA DE ATAQUE À 

SENTENÇA – REJEIÇÃO – MÉRITO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 43, 

§ 2º, DO CDC – CONSTATAÇÃO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA AO 

ENDEREÇO FORNECIDO PELA CREDORA – PROVA DO RECEBIMENTO – 

DESNECESSIDADE – SÚMULA 404 STJ – COMUNICAÇÃO COMPROVADA 

– RECURSO PROVIDO. Havendo nos autos a qualificação das partes, 

mostra-se desnecessária sua repetição na peça recursal. Se a peça 

recursal da recorrente é clara e demonstra nítido interesse na reforma da 

sentença, não há razão para seu não conhecimento. Os órgãos que 

mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação 

de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, vez que a 

responsabilidade destas se restringe ao envio de prévia comunicação ao 

endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação. Precedente 

do STJ – AgRg no AgInstr. 727440/RJ. Se comprovado que a ré/apelante 

encaminhou a notificação/comunicação prévia acerca do registro de 

apontamento negativo da autora/apelada, conforme endereço fornecido 

pela empresa credora – VIVO S/A – à espécie, não há falar-se em ato 

ilícito a ensejar indenização por danos morais. Inteligência da Súmula 404 

do STJ. (Ap 16070/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 

05/08/2015)”. Tal entendimento já se encontra sumulado pelo d. STJ, 

vejamos: “Súmula 404 – É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na 

carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome 

em bancos de dados e cadastros.” A ré atua apenas repassando 

informações fornecidas pelos supostos credores, não podendo ela ser 

responsabilizada pela verificação de seu conteúdo. O dever que lhe é 

atribuído é apenas o de envio da notificação ao devedor cujo nome está 

para ser inscrito no cadastro de inadimplentes, com os dados fornecidos 
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pelos credores. Assim, restou demonstrado que houve o envio da 

notificação, não havendo que falar em dever de indenizar. Ex Positis, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pleito inicial. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do 

artigo 85, §8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes 

os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010427-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010427-57.2017.8.11.0003. Ação de Cobrança do Seguro 

DPVAT Autor: Ronaldo Gabriel Oliveira Silva Ré: Companhia Excelsior de 

Seguro Vistos etc. RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT em face de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGURO, também 

qualificada no processo. O autor pugnou pela desistência do feito (ID. 

11217362). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

A hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte 

contrária, tendo em vista que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo 

requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais, contudo resta suspensa sua exigibilidade face o 

benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro. Deixo de 

condenar o requerente ao pagamento de honorários advocatícios uma vez 

que a angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelo litigante, 

encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 08 de janeiro de 2018 MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001741-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001741-13.2016.8.11.0003 Ação de Indenização 

por Danos Morais por Cobrança Indevida com Antecipação de Tutela 

Requerente: José Luiz Requerida: NET - Serviços de Comunicação S/A 

Vistos etc. JOSÉ LUIZ, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA COM 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA contra NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 

também qualificada no processo, visando obter a reparação dos danos 

descritos na inicial. O autor aduz que seu nome foi encaminhado pela 

requerida aos órgãos de proteção ao crédito em razão de supostos 

serviços não quitados. Assevera nunca ter firmado qualquer tipo de 

contrato com a ré. Sustenta a dimensão do dano sofrido ao tentar efetuar 

abertura de conta bancária, quando foi informado que seu nome estava 

negativado. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos. O 

pedido de antecipação de tutela foi deferido (Id. 1634885). A requerida 

apresentou defesa Id. 1989200. Sustenta a inexistência do dano, 

porquanto a negativação se deu no exercício regular de direito, em razão 

da existência de débito. Alega a ausência de provas do dano moral 

suscitado pelo autor. Requer a improcedência do pleito inicial. Juntou 

documentos. Impugnação no Id. 9226489. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em 

que se encontra, conhecendo diretamente do pedido, uma vez que a 

questão de mérito, sendo unicamente de direito, prescinde da produção de 

outras provas além das constantes dos autos, na forma do artigo 355, I, 

do CPC. O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 

2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. A situação em 

exame tem por objeto pedido de indenização por danos morais, em face de 

cobrança indevida, de relação contratual, da qual o requerente não 

participou. A reparabilidade ou ressarcibilidade do dano moral é pacífica 

na doutrina e na jurisprudência, mormente após o advento da 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 05.10.88 (art. 5º, incisos V e X), estando 

hoje sumulada sob o nº 37, pelo STJ. Como observa Aguiar Dias, citado 

pelo Des. Oscar Gomes Nunes do TARS: "a reparação do dano moral é 

hoje admitida em quase todos os países civilizados. A seu favor e com o 

prestígio de sua autoridade pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, 

afirmando que não é possível, em sociedade avançada como a nossa, 

tolerar o contra-senso de mandar reparar o menor dano patrimonial e 

deixar sem reparação o dano moral." Importante ter-se sempre em vista a 

impossibilidade de se atribuir equivalente pecuniário a bem jurídico da 

grandeza dos que integram o patrimônio moral, operação que resultaria em 

degradação daquilo que se visa a proteger. Caio Mário, apagando da 

ressarcibilidade do dano moral a influência da indenização, na acepção 

tradicional, entende que há de preponderar: "um jogo duplo de noções: a- 

de um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a 

esfera jurídica alheia (...); b- de outro lado, proporcionar à vítima uma 

compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma 

soma que não é o pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da 

afronta..." E acrescenta: "na ausência de um padrão ou de uma 

contraprestação que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o 

critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização..." Os 

pressupostos da obrigação de indenizar, seja relativamente ao dano 

contratual, seja relativamente ao dano extracontratual, são, no dizer de 

Antônio Lindbergh C. Montenegro: "a- o dano, também denominado 

prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do 

agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a 

existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito 

por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a 

de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil" No caso dos 

autos, restou incontroverso que a requerida inscreveu o nome do 

demandante em cadastros de inadimplentes, em razão de débitos oriundos 

da prestação de serviços, conforme documento Id. 1607201. O autor, por 

sua vez, afirma jamais ter efetuado qualquer tipo de contrato com a ré 

para prestação de serviços de qualquer natureza. Ora, diante da 

afirmação do demandante, de que jamais utilizou os serviços da requerida, 

caberia a esta demonstrar o contrário, trazendo aos autos elementos 

probatórios que atestassem que o requerente tenha, em seu nome, 

contratado serviços junto a demandada, e que deu origem aos débitos, 

bem como, seu efetivo uso. A ré sustenta que houve a contratação de 

serviços, porém nada trouxe aos autos para corroborar suas assertivas, 

não passando do campo das argumentações. E nem se argumente que 

seria do autor o ônus da prova da inexistência de relação jurídica entre ele 

e a ré. Afinal, seria impossível o requerente comprovar que a prestação 

dos serviços que deram origem à negativação de seu nome, eis que se 
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trata de prova de fato negativo, cuja impossibilidade de realização faz com 

que seja comumente chamada de "prova diabólica". A propósito: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE 

CONSÓRCIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CDC - CRITÉRIO DO JUIZ 

- PROVA DE FATO NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO - 

'PROVA DIABÓLICA' - APLICAÇÃO DO ART. 333, DO CPC - (...). Embora a 

relação em análise seja indubitavelmente de consumo, já que a 

administradora de consórcio forneceu um serviço ao ora recorrente, não 

se pode, de maneira alguma, inverter o ônus da prova, sob pena de se 

impossibilitar a defesa do direito pleiteado pela recorrida na inicial. Caso se 

determinasse que autora deveria demonstrar que o réu deixou de efetuar 

os pagamentos devidos, estar-se-ia tentando obrigá-la a fazer prova de 

fato negativo, a qual, na imensa maioria das vezes, e no caso em 

julgamento, em particular, é absolutamente impossível de se realizar, 

motivo pelo qual costuma ser caracterizada pela doutrina e pela 

jurisprudência como 'diabólica'. (...)" (TAMG, 5ª Câm. Cível, AI nº 

376.586-6, rel. Juiz Mariné da Cunha). "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ROL DE 

TESTEMUNHAS DECLARADO INTEMPESTIVO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA 

- CARTÃO DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO DAS DESPESAS - FATO 

NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS 

RECIBOS - DANO MORAL - PRESUNÇÃO - ATO POTENCIALMENTE 

DANOSO - FIXAÇÃO. (...) - A inexistência das despesas exigidas pela 

administradora de cartões de crédito constitui fato negativo cuja prova não 

se pode exigir da parte autora, exigindo-se da ré a demonstração de sua 

existência sob pena de se considerar ilegítima a cobrança dos valores 

respectivos. (...)" (TAMG, 6ª Câm. Cível, Ap. Cível nº 441.845-3, rel. Juiz 

Elias Camilo). Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial." Ante todo o exposto, fica 

claro que a cobrança feita pela demandada, que motivou a negativação do 

nome do autor, é indevida, por se referir a serviço não contratado. Assim, 

não é aplicável ao caso em análise a hipótese do art. 14, § 3º, II do CDC, 

que reza: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3º - o fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro." Nesse sentido, sendo inviável ao postulante produzir 

prova negativa, no sentido de que jamais utilizou os serviços da 

demandada, tenho que esta última deve responder civilmente pelos riscos 

do negócio e por ser negligente. Não há dúvida, portanto, que a ré agiu 

com negligência, ao enviar os dados do autor a cadastros restritivos de 

crédito, em função de débitos oriundos da contração de serviços em seu 

nome, sem efetivamente prestar esses serviços. Evidencia-se, no caso 

em tela o dano moral, pois este decorre simplesmente da inscrição injusta 

do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, independentemente de 

lhe ter sido negada a concessão de crédito ou a conclusão de negócios: 

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA 

CORRENTE POR ESTELIONATÁRIO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR 

NOS CADASTROS NEGATIVISTAS DE CRÉDITO - PROCEDÊNCIA - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. Ainda que terceiro tenha se utilizado dos 

dados do recorrido para contratar os serviços do apelante, não fica o 

recorrente isento de sua culpa pelo evento ocorrido, qual seja a inscrição 

indevida nos cadastros negativistas de crédito, pois houve falha quanto 

ao seu dever de cautela que deve nortear suas ações, já que cumpre ao 

Banco averiguar a documentação apresentada pela pessoa que solicitara 

a abertura da conta corrente. Comprovada nos autos a indevida inclusão 

do nome da parte no cadastro de inadimplentes, ainda que efetivada por 

outras instituições, mas em virtude da emissão dos cheques pelo 

estelionatário, bem como a culpa da ré e o nexo de causalidade, é devida 

a indenização por danos morais. Em se tratando de indenização 

decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro, 

segundo orientação do colendo STJ. (...)" (TJMG - AC Nº 

2.0000.00.502350-3/000, Relator Des. SELMA MARQUES) "CIVIL - 

APELAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME 

DA AUTORA NO SPC - DANO MORAL CONFIGURADO (...). É cabível a 

declaração de inexistência de negócio jurídico contra a prestadora de 

serviços telefônicos quando o consumidor não tenha solicitado a 

instalação de linha telefônica que, apesar disso, é instalada em seu nome, 

mas mediante fraude de terceiro. (...) A inscrição indevida do consumidor 

junto ao SPC gera o dever de reparar, independentemente de outras 

constatações, porque além de agravar a situação do negativado, não há 

como negar que o fato é constrangedor e acarreta uma série de 

transtornos e dissabores, desde o lançamento até o cancelamento." 

(TJMG - Apelação Cível N º 1.0024.04.314851-9/001, Relatora Des. 

MÁRCIA DE PAOLI BALBINO) Cumpre chamar a atenção para o fato de 

que, sempre que se oferece a alguém um meio de proteção mais efetiva 

de seus direitos, o beneficiário deve utilizá-lo com responsabilidade e 

lealdade, sob pena de se tornar infrator da lei, com nítida inversão das 

posições jurídicas anteriormente ocupadas pelas partes. Assim, se foi 

permitida a criação dos cadastros restritivos, como forma de proteção dos 

credores, frente aos inadimplentes contumazes, os beneficiários do 

sistema (isto é, os credores) devem ser diligentes em grau máximo, 

atuando com maior cautela, de forma a impedir qualquer inscrição 

equivocada, o que não foi feito pelos demandados. A boa-fé objetiva é 

princípio basilar de nosso ordenamento jurídico, que impõe às partes de 

qualquer relação jurídica agirem, umas em relação às outras, com total 

transparência, lealdade e respeito, fazendo jus à confiança que nelas foi 

depositada. No tocante ao quantum indenizatório, há de se primar pela 

razoabilidade na fixação dos valores de indenização, sendo que, em caso 

de dano moral, decorrente de atuação irregular de empresas com 

inscrição equivocada de nome em cadastro de proteção ao crédito, é 

necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais 

deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a ré, mas, por 

outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, 

servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. É certo que 

inexiste um parâmetro legal para se quantificar o valor de uma indenização 

por dano moral. A indenização, em casos tais, atende a função de 

desestimular o autor do dano de praticá-lo novamente. A fixação da 

reparação é tarefa atribuída ao julgador que deve se basear nas 

peculiaridades do caso concreto, atendendo a alguns parâmetros, quais 

sejam: a posição social do autor, o grau de culpabilidade do réu, as 

consequências do ato danoso e o caráter sancionador, pois a 

compensação da vítima deve ter um sentido punitivo ao lesionador. 

Deve-se ter em conta que a indenização não pode representar 

enriquecimento injustificado do ofendido, mas também deve atender ao 

caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, e 

atender ainda à natureza reparatório-compensatória que deve sempre 

informar as indenizações por dano moral, levando-se em consideração as 

circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, atentando à 

gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, repercussão 

do fato e, capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

Ao passo que afasto o valor pleiteado pelo autor, arbitro os danos morais 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A quantia ora arbitrada atende, 

satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e 

constrangimento do autor, e representando sanção à requerida, de forma 

que agirão de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam 

prejudicar seus clientes. Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem 

como do própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, 

condeno a demandada a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo 

dano moral que lhe causou, o montante a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção 

monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito 

contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. 

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001391-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAUCEA DE SOUSA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1001391-25.2016.8.11.0003. Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica C/C Indenização Por Danos Morais Com 

pedido de Tutela Provisória de Urgência Requerente: Raucéa Souza 

Freitas Nates Requerida: Sky Brasil Serviços Ltda. Vistos etc. RAUCÉA 

SOUZA FREITAS NATES, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA contra SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA., também qualificada no processo, visando obter provimento 

jurisdicional para a declaração da inexistência de débito e a reparação dos 

danos descritos na inicial. A autora aduz que seu nome foi encaminhado 

pela requerida aos órgãos de proteção ao crédito em razão de fatura não 

quitada. Assevera que nunca contratou os serviços prestados pela 

demandada e nega qualquer relação comercial com esta. Sustenta a 

dimensão do dano sofrido ao tentar adquirir produtos no mercado, eis que 

seu crédito constava restrições. Requer a procedência do pleito inicial. 

Juntou documentos. O pedido de concessão de tutela provisória de 

urgência antecipado foi deferido, ID nº. 1660178. A demandada 

apresentou contestação no ID nº. 3039230. Aduz a existência de telas de 

sistema elaborados pela empresa ré, comprovando que houve a 

contratação dos serviços pela autora, razão pela qual, afirma a 

inocorrência de qualquer dano moral sofrido. Sustenta a ausência de nexo 

de causalidade e dever de indenizar. Requer a improcedência do pedido 

inicial. Tréplica no ID nº. 4465415. Intimadas para especificarem as provas 

que pretendiam produzir, ambas as partes manifestaram pela ausência de 

novas provas e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, IDs nºs. 

9158330 e 9234687. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra, 

vez que a prova produzida é suficiente para solução da lide e não há 

necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC. 

Ademais, o entendimento jurisprudencial é uníssono neste sentido: 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 

2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. O objeto da lide 

cinge-se no pedido de declaração de inexistência de dívida e 

ressarcimento dos danos descritos na inicial, com negativa da relação 

jurídica entre as partes. A reparabilidade ou ressarcibilidade do dano moral 

é pacífica na doutrina e na jurisprudência, mormente após o advento da 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 05.10.88 (art. 5º, incisos V e X), estando 

hoje sumulada sob o nº 37, pelo STJ. Como observa Aguiar Dias, citado 

pelo Des. Oscar Gomes Nunes do TARS: "a reparação do dano moral é 

hoje admitida em quase todos os países civilizados. A seu favor e com o 

prestígio de sua autoridade pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, 

afirmando que não é possível, em sociedade avançada como a nossa, 

tolerar o contra-senso de mandar reparar o menor dano patrimonial e 

deixar sem reparação o dano moral."[1] Importante ter-se sempre em vista 

a impossibilidade de se atribuir equivalente pecuniário a bem jurídico da 

grandeza dos que integram o patrimônio moral, operação que resultaria em 

degradação daquilo que se visa a proteger.[2] Caio Mário, apagando da 

ressarcibilidade do dano moral a influência da indenização, na acepção 

tradicional, entende que há de preponderar: "um jogo duplo de noções: a- 

de um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a 

esfera jurídica alheia (...); b- de outro lado, proporcionar à vítima uma 

compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma 

soma que não é o pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da 

afronta..."[3] E acrescenta: "na ausência de um padrão ou de uma 

contraprestação que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o 

critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização..."[4] Os 

pressupostos da obrigação de indenizar, seja relativamente ao dano 

contratual, seja relativamente ao dano extracontratual, são, no dizer de 

Antônio Lindbergh C. Montenegro: "a- o dano, também denominado 

prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do 

agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a 

existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito 

por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a 

de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil"[5] No caso dos 

autos, restou incontroverso que a requerida inscreveu o nome da 

demandante em cadastros de inadimplentes, em razão de débitos oriundos 

da prestação de serviços, conforme consta no documento ID nº. 1626141. 

A autora, por sua vez, sustenta que jamais contratara com a ré. Ora, 

diante da afirmação da demandante, de que jamais possuiu qualquer 

relação jurídica com a requerida, caberia a esta demonstrar o contrário, 

trazendo aos autos elementos probatórios que atestassem a contratação 

dos serviços pelo autor que deu origem ao débito. No entanto, a ré 

limitou-se em apresentar nos autos apenas telas de sistema com dados de 

cadastro e supostas “transações financeiras”, elaboradas de forma 

unilateral por ela mesma, sem apresentar qualquer contrato ou documento 

devidamente assinado pela autora, capaz de corroborar com suas 

alegações. E nem se argumente que seria da autora o ônus da prova da 

inexistência de relação jurídica entre ela e a ré. Afinal, seria impossível a 

requerente comprovar que a prestação dos serviços que deram origem à 

negativação de seu nome, eis que se trata de prova de fato negativo, cuja 

impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada de 

"prova diabólica". A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - CDC - CRITÉRIO DO JUIZ - PROVA DE FATO NEGATIVO - 

IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO - 'PROVA DIABÓLICA' - APLICAÇÃO 

DO ART. 333, DO CPC - (...). Embora a relação em análise seja 

indubitavelmente de consumo, já que a administradora de consórcio 

forneceu um serviço ao ora recorrente, não se pode, de maneira alguma, 

inverter o ônus da prova, sob pena de se impossibilitar a defesa do direito 

pleiteado pela recorrida na inicial. Caso se determinasse que autora 

deveria demonstrar que o réu deixou de efetuar os pagamentos devidos, 

estar-se-ia tentando obrigá-la a fazer prova de fato negativo, a qual, na 

imensa maioria das vezes, e no caso em julgamento, em particular, é 

absolutamente impossível de se realizar, motivo pelo qual costuma ser 

caracterizada pela doutrina e pela jurisprudência como 'diabólica'. (...)" 

(TAMG, 5ª Câm. Cível, AI nº 376.586-6, rel. Juiz Mariné da Cunha). "AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - ROL DE TESTEMUNHAS DECLARADO INTEMPESTIVO - 

PRECLUSÃO DA MATÉRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO DAS 

DESPESAS - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DOS RECIBOS - DANO MORAL - PRESUNÇÃO - ATO 

POTENCIALMENTE DANOSO - FIXAÇÃO. (...) - A inexistência das 

despesas exigidas pela administradora de cartões de crédito constitui fato 

negativo cuja prova não se pode exigir da parte autora, exigindo-se da ré 

a demonstração de sua existência sob pena de se considerar ilegítima a 

cobrança dos valores respectivos. (...)" (TAMG, 6ª Câm. Cível, Ap. Cível 

nº 441.845-3, rel. Juiz Elias Camilo). Sobre o tema, confira-se a lição de 

Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que 

nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o 

autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 
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débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial."[6] 

Ante todo o exposto, fica claro que a cobrança feita pela demandada, que 

motivou a negativação do nome da autora, é indevida, por se referir a 

serviço não contratado. Assim, não é aplicável ao caso em análise a 

hipótese do art. 14, § 3º, II do CDC, que reza: "Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3º - o fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro." Nesse sentido, sendo inviável a 

postulante produzir prova negativa, no sentido de que jamais contratou 

com a demandada, tenho que esta última deve responder civilmente pelos 

riscos do negócio e por ser negligente. Não há dúvida, portanto, que a ré 

agiu com negligência, ao enviar os dados da autora a cadastros restritivos 

de crédito, em função de débitos oriundos da contração de serviços em 

seu nome, a sua revelia. Evidencia-se, no caso em tela o dano moral, pois 

este decorre simplesmente da inscrição injusta do nome do autor nos 

cadastros de inadimplentes, independentemente de lhe ter sido negada a 

concessão de crédito ou a conclusão de negócios: "AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE 

POR ESTELIONATÁRIO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS 

CADASTROS NEGATIVISTAS DE CRÉDITO - PROCEDÊNCIA - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Ainda que terceiro tenha se utilizado dos dados do 

recorrido para contratar os serviços do apelante, não fica o recorrente 

isento de sua culpa pelo evento ocorrido, qual seja a inscrição indevida 

nos cadastros negativistas de crédito, pois houve falha quanto ao seu 

dever de cautela que deve nortear suas ações, já que cumpre ao Banco 

averiguar a documentação apresentada pela pessoa que solicitara a 

abertura da conta corrente. Comprovada nos autos a indevida inclusão do 

nome da parte no cadastro de inadimplentes, ainda que efetivada por 

outras instituições, mas em virtude da emissão dos cheques pelo 

estelionatário, bem como a culpa da ré e o nexo de causalidade, é devida 

a indenização por danos morais. Em se tratando de indenização 

decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro, 

segundo orientação do colendo STJ. (...)" (TJMG - AC Nº 

2.0000.00.502350-3/000, Relator Des. SELMA MARQUES). "CIVIL - 

APELAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME 

DA AUTORA NO SPC - DANO MORAL CONFIGURADO (...). É cabível a 

declaração de inexistência de negócio jurídico contra a prestadora de 

serviços telefônicos quando o consumidor não tenha solicitado a 

instalação de linha telefônica que, apesar disso, é instalada em seu nome, 

mas mediante fraude de terceiro. (...) A inscrição indevida do consumidor 

junto ao SPC gera o dever de reparar, independentemente de outras 

constatações, porque além de agravar a situação do negativado, não há 

como negar que o fato é constrangedor e acarreta uma série de 

transtornos e dissabores, desde o lançamento até o cancelamento." 

(TJMG - Apelação Cível N º 1.0024.04.314851-9/001, Relatora Des. 

MÁRCIA DE PAOLI BALBINO). Cumpre chamar a atenção para o fato de 

que, sempre que se oferece a alguém um meio de proteção mais efetiva 

de seus direitos, o beneficiário deve utilizá-lo com responsabilidade e 

lealdade, sob pena de se tornar infrator da lei, com nítida inversão das 

posições jurídicas anteriormente ocupadas pelas partes. Assim, se foi 

permitida a criação dos cadastros restritivos, como forma de proteção dos 

credores, frente aos inadimplentes contumazes, os beneficiários do 

sistema (isto é, os credores) devem ser diligentes em grau máximo, 

atuando com maior cautela, de forma a impedir qualquer inscrição 

equivocada, o que não foi feito pela demandada. A boa-fé objetiva é 

princípio basilar de nosso ordenamento jurídico, que impõe às partes de 

qualquer relação jurídica agirem, umas em relação às outras, com total 

transparência, lealdade e respeito, fazendo jus à confiança que nelas foi 

depositada. Por outro lado, não há que se falar em fato de terceiro, para 

excluir a culpa da requerida, posto que, para que se pudessem eximir-se 

de qualquer responsabilidade, rompendo o nexo causal, deviam 

revestir-se de características semelhantes ao caso fortuito ou à força 

maior, sendo imprevisível e inevitável. Vêm a pêlo as lições de Carlos 

Roberto Gonçalves: "Quando, no entanto, o ato de terceiro é a causa 

exclusiva do prejuízo, desaparece a relação de causalidade entre a ação 

ou a omissão do agente e o dano. A exclusão da responsabilidade se dará 

porque o fato de terceiro se reveste de características semelhantes às do 

caso fortuito, sendo imprevisível e inevitável. Melhor dizendo, somente 

quando o fato de terceiro se revestir dessas características, e, portanto, 

equiparar-se ao caso fortuito ou à força maior, é que poderá ser excluída 

a responsabilidade do causador direto do dano."[7] No tocante ao quantum 

indenizatório, há de se primar pela razoabilidade na fixação dos valores de 

indenização, sendo que, em caso de dano moral, decorrente de atuação 

irregular de empresas com inscrição equivocada de nome em cadastro de 

proteção ao crédito, é necessário ter-se sempre em mente que a 

indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de 

exemplo e punição para a ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de 

enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação 

pela dor sofrida. É certo que inexiste um parâmetro legal para se 

quantificar o montante de indenização por dano moral. Em casos tais, a 

verba indenizatória tem a função de desestimular o autor do dano de 

praticá-lo novamente. A fixação da reparação é tarefa atribuída ao 

julgador que deve se basear nas peculiaridades do caso concreto, 

atendendo a alguns parâmetros, quais sejam: a posição social do autor, o 

grau de culpabilidade do réu, as consequências do ato danoso e o caráter 

sancionador, pois a compensação da vítima deve ter um sentido punitivo 

ao lesionador. Deve-se ter em conta que a indenização não pode 

representar enriquecimento injustificado do ofendido, mas também deve 

atender ao caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir 

reincidências, e atender ainda à natureza reparatório-compensatória que 

deve sempre informar as indenizações por dano moral, levando-se em 

consideração as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, 

atentando à gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, 

repercussão do fato e, capacidade de absorção por parte de quem sofre 

o abalo, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. Ao passo que afasto o valor pleiteado pela autora e arbitro 

os danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais). A quantia ora arbitrada 

atende, satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o 

sofrimento e constrangimento da autora, e representando sanção à 

requerida, de forma que agirão de maneira mais cautelosa quando adotar 

medidas que possam prejudicar seus clientes. Ex positis, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial. Declaro a inexistência do débito 

constante do documento no ID nº. 1626141, no valor de R$ 49,04 

(quarenta e nove reais e quatro centavos), com vencimento em 

30/01/2014. Ratifico os termos da tutela provisória de urgência antecipada, 

concedida no ID nº. 1660178. Observando o critério de razoabilidade, 

condições econômicas da ré, bem como a da própria requerente, 

evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar 

a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou o 

equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais). A correção monetária incide a 

partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de 

dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 

09 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO [1] conforme Aguiar Dias, 'A Reparação Civil', tomo II, pág 737. 

[2] conforme voto do Min. Athos Carneiro, no REsp nº 1.604-SP, RSTJ 

33/521. [3] aut cit., "Instituições de Direito Civil", vol II, Forense, 7ª ed., pág. 

235. [4] Caio Mário, ob. cit., pág. 316. [5] aut. menc., "Ressarcimento de 

Dano", Âmbito Cultural Edições, 1992, nº 2, pág. 13. [6] Comentários ao 

Código de Processo Civil, 1ª ed., v. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 

1975, p. 90. [7] in, Direito Civil Brasileiro, Vol. IV, 3ª ed., p. 442.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1001957-71.2016.8.11.0003. Ação Declaratória de Quitação 

de Contrato de Financiamento C/C Indenização por Danos Morais e Pedido 

de Antecipação de Tutela Requerente: Eduardo Souza de Oliveira 

Requerida: Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimento. Vistos etc. 

EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINACIAMENTO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA contra OMNI S/A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

também qualificada no processo, objetivando a declaração de inexistência 

da dívida, bem como o ressarcimento dos danos descritos na inicial. O 

autor aduz ter firmado contrato para financiamento de uma motocicleta 

Honda CB300R, Placa NJU-0318, Chassi 9C2NC4310AR014936, gasolina, 

cor preta, modelo 2009/2010, no valor de R$ 6.734,56 (seis mil setecentos 

e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) junto a demandada. Diz 

que não conseguiu honrar o compromisso assumido, devido ter sofrido um 

acidente que lhe ocasionou diversas despesas médicas, razão pela qual, 

houve o protesto do título em 18/10/2012, no valor de R$ 1.220,52 (um mil 

duzentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos). Informa que na data 

14/04/2013, entrou com contato com a requerida e realizaram uma 

negociação amigável, na qual ficou estipulado que o autor entregaria a 

motocicleta financiada e a ré lhe daria o termo de quitação da dívida, 

isentando-o de qualquer ônus, bem como, que seu nome seria retirado dos 

órgãos de proteção ao crédito e protesto, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

que fora devidamente assinado e reconhecido firma pelo representante da 

ré na data 28/04/2013. Alega que ao tentar abrir uma conta bancária em 

seu nome, em março de 2016, foi surpreendido com a notícia de que seu 

nome estava com restrição em razão do protesto feito pela requerida. 

Sustenta que a manutenção indevida de seu nome no rol dos maus 

pagadores lhe trouxe enormes prejuízos de ordem moral. Requer a 

procedência do pleito inicial. Juntou documentos. O juízo recebeu a inicial, 

concedeu os benefícios da assistência judiciária ao autor, por estarem 

presentes os requisitos legais e determinou a citação da parte requerida, 

ID nº. 1680126. A requerida apresentou contestação no ID nº. 3686715. 

Aduz que o protesto do título se deu em face do atraso no pagamento do 

financiamento. Que, em razão disso, negativou o nome do demandante e 

protestou a cártula. Sustenta que sua obrigação era de tão-somente 

proceder à baixa da negativação do nome junto ao órgão SCPC, e que, a 

incumbência quanto ao cancelamento do protesto, seria do autor. Alega 

que não houve comprovação do dano e o nexo causal, razão pela qual, 

pugna pela improcedência do pedido. Tréplica no ID nº. 4298065. As 

partes foram intimadas para a especificação de provas, porém ambas 

manifestaram pela ausência de novas provas e pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide, IDs nºs. 9643024 e 9474069. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para 

solução da lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do 

artigo 355, I, do CPC. Ademais, o entendimento jurisprudencial é uníssono 

neste sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). 

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, 

quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. Emerge dos autos que o autor se 

desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório (CPC, 373, I), vez 

que defende a tese da inexistência de débito alegando o pagamento do 

débito contraído junto a ré. A demandada, na sua peça defensiva, 

sustenta a existência de relação jurídica entre as partes. Afirma que não 

houve o pagamento das parcelas avençadas, razão pela qual protestou o 

título no valor de R$ 1.220,52 (um mil duzentos e vinte reais e cinquenta e 

dois centavos), na data 18/10/2012. Alega que em razão do acordo 

entabulado entre as partes em abril de 2013, emitiu uma declaração de 

quitação de dívida, porém, salienta que se comprometeu na ocasião, em 

proceder apenas à retirada do nome do autor dos cadastros de proteção 

ao crédito, o que o fez na data 20/05/2013, mas que o cancelamento do 

protesto do título deveria ser realizado pelo próprio autor, que, sequer 

solicitou o fornecimento da carta de anuência. Observa-se dos autos, de 

forma incontroversa, que houve o atraso no pagamento de parcelas do 

financiamento da motocicleta firmado entre as partes, as quais foram 

devidamente quitadas, mediante a entrega do bem em perfeito estado de 

conservação e funcionamento, em 28 de abril de 2013, conforme se 

verifica na declaração assinada e reconhecida firma pelo representante 

legal da requerida, ID nº. 1636399. Assim, embora quitada a obrigação, o 

nome do demandante permaneceu protestado. A controvérsia, então, se 

resume a quem incumbia a baixa do protesto, se à demandada ou ao 

autor. Todavia, conforme se constata na declaração emitida pela própria 

empresa ré, esta assumiu expressamente que, “A reabilitação do nome do 

financiado nos órgãos será no prazo que consta em lei (5 dias úteis).”. 

Desta forma, tendo o autor quitado sua dívida e recebido uma declaração 

expressa da requerida afirmando que iria proceder a retirada do seu nome 

nos cadastros de proteção ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

inconteste a obrigação da ré, em realizar o cancelamento do protesto. A 

requerida não pode agora simplesmente alegar que iria proceder a baixa 

apenas do nome do autor junto ao SCPC, vez que, espontaneamente 

declarou por escrito que procederia com a reabilitação do nome do 

financiado junto aos órgãos. Ademais, a manutenção de restrição em 

razão de título já pago contraria o ordenamento jurídico pátrio, 

notadamente o Código de Defesa do Consumidor. Evidentemente que a 

manutenção de restrição de nome quando já saldada a dívida, causa 

injusta lesão à honra, sendo cabível a indenização por dano moral, vez 

que, para a sua reparação basta a demonstração da lesão e do nexo 

causal com o fato que a ocasionou, não se cogitando da prova concreta 

do dano. In casu, a indenização por danos morais independe de qualquer 

vinculação com o prejuízo patrimonial, por estar diretamente relacionada 

com valores eminentemente morais. Lecionando a respeito Ruy Stoco[1], 

citando Caio Mário, assevera com precisão: “... admitir, todavia, que 

somente cabe reparação moral quando há um dano material é um desvio 

de perspectiva. Quem sustenta que o dano moral é indenizável somente 

quando e na medida em que atinge o patrimônio está, em verdade, 

recusando a indenização do dano moral.... O indivíduo é portador de dois 

patrimônios: um objetivo, exterior, que se traduz na riqueza que amealhou, 

nos bens materiais que adquiriu. Outro, representado pelo seu patrimônio 

subjetivo, interno composto da imagem, personalidade, conceito ou nome 

que conquistou junto a seus pares e projeta à sociedade.” A 

jurisprudência é firme e uníssona no sentido de que, nos casos de 

inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, e de protesto indevido 

ou manutenção indevida do apontamento, a prova do dano moral é 

prescindível e desnecessária para respaldar o dever de indenizar. Nesse 

sentido são, exemplificativamente, os seguintes precedentes: In verbis 

RESPONSABILIDADE CIVIL DE EMPRESA DE BANCO. FATO DO 

CONSUMO. FALHA DO SERVICO. Age com negligência e imprudência, 

assim não oferecendo a segurança que se espera de serviços bancários 

postos a disposição dos consumidores, a instituição que permite a 

abertura de conta corrente sem as cautelas exigíveis, inclusive em 

resolução do Bacen, resultando na emissão de cheques sem fundos pelo 

falsário e inscrição do autor no CCF e Serasa (art. 14, do CDC e Res. nº 

2025/93). ausência de culpa exclusiva de terceiro ou da vitima, 

mantendo-se a responsabilização do banco. dano in re ipsa. se o agravo 

moral e conseqüência necessária da violação de algum direito da 

personalidade, a demonstração de sua existência importa, 

simultaneamente, prova de sua ocorrência. quantificação da indenização. 

a indenização há que ser arbitrada por critérios que obedeçam ao padrão 

social e cultural do ofendido, a extensão da lesão do seu direito, ao grau 

de intensidade do sofrimento enfrentado, ao tempo decorrido sem a 

restauração do status quo ante, as condições pessoais do ofendido e do 

devedor, ao grau de suportabilidade do encargo pelo ultimo, sempre com a 

preponderância do bom senso, da razoabilidade e exeqüibilidade do 

encargo, guardando consonância com hipóteses assemelhadas, já que 

não há, no direito positivo brasileiro, parâmetro objetivo a ser observado. 
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sentença mantida. primeira apelação desprovida. segunda apelação 

parcialmente provida.” (Apelação Cível nº 70003680436, 9ª Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, relator: Des. Rejane Maria Dias de Castro Bins). 

“ I. Não se configura julgamento extra petita se a apelação é clara ao 

postular, inclusive em capítulo próprio, a redução do valor fixado pelo juízo 

singular a título de ressarcimento pelo dano moral sofrido. II. A devolução 

de cheques com suficiência de fundos e a inscrição do nome do cliente 

em cadastros de restrição ao crédito gera o dever de indenizar por dano 

moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela autora, situação que se permite facilmente 

perceber. III. Redução do quantum indenizatório, para adequar-se à 

realidade da lesão. IV. Recurso especial do réu conhecido e parcialmente 

provido. Improvimento do recurso adesivo.” (RESP 296555/PB, STJ, 4ª T., 

Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior). “Dessemelhantes as bases fáticas, não 

há falar em dissídio jurisprudencial, não obstante tenha a parte observado 

a necessidade do cotejo analítico. II - Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.” (AGA 203613/SP, STJ, 4ª T. Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira). “A hipótese é de ilícito puro (dano moral), 

desnecessária qualquer prova de prejuízo, suficiente apenas a 

demonstração de inscrição irregular em cadastro de devedores. II - O fato 

novo superveniente (improcedência de ação consignatória) não poderia 

servir de fundamento para a decisão considerada pelo acórdão recorrido. 

III - Agravo Regimental improvido.” (AGA 175023/RS, STJ, 3ª T., Rel. Min. 

Waldemar Zveiter). Portanto, a constatação do dano extrapatrimonial no 

caso concreto se satisfaz com simples verificação do protesto indevido. O 

constrangimento e o abalo sofridos pelo autor, ao ter o seu nome exposto 

às consequências do protesto, constitui causa suficiente para reconhecer 

o direito à indenização, em razão da atitude negligente da requerida, haja 

vista a dívida já se encontrar quitada desde 28 de abril de 2013, e, mesmo 

assim, continuar protestada. O protesto indevido de título constitui em 

fundamento do pedido de indenização por dano moral, eis que ninguém 

desconhece os dissabores que enfrentam àqueles que têm a infelicidade 

de verem seus nomes lançados no cadastro dos inadimplentes. Nesta 

calha é a lição de Yussef Said Cahali[2]: In verbis: Após a Constituição de 

1988, ainda se continua identificando no abalo de crédito que resulta do 

protesto indevido de título de crédito que resulta do protesto indevido de 

título a existência do dano patrimonial que deve ser indenizado. Mas, 

afirmada constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a 

jurisprudência está se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’ 

na sua versão atual, independentemente de eventuais prejuízos 

econômicos que resultariam do protesto indevido de título, comporta 

igualmente ser reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que 

integram a personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. A 

fundamentação é repetitiva: sobrevindo, em razão do ilícito ou indevido 

protesto de título, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, 

nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral 

puro, passível de ser indenizado; o protesto indevido de título de crédito, 

quando já quitada a dívida, causa injusta agressão à honra, 

consubstanciada em descrédito na praça, cabendo indenização por dano 

moral, assegurada pelo art. 5º, X, da Constituição; o ‘abalo de crédito’, no 

caso, se representa na diminuição ou supressão do conceito de que 

alguém goza e que aproveita ao bom resultado de suas atividades 

profissionais, especialmente se se desenvolvem no comércio; o protesto 

indevido de título macula a honra da pessoa, sujeitando-a ainda a sérios 

constrangimentos e contratempos, inclusive para proceder ao 

cancelamento dos títulos protestados, o que representaria uma forma de 

sofrimento psíquico, causando-lhe ainda ansiedade que lhe retira a 

tranqüilidade; em síntese, com o protesto indevido ou ilícito do título de 

crédito, são molestados direitos inerentes à personalidade, atributos 

imateriais e ideais, expondo a pessoa à degradação de sua reputação, de 

sua credibilidade, de sua confiança, de seu conceito, de sua idoneidade, 

de sua pontualidade e de seriedade no trato de seus negócios privados”. 

A indenização por dano moral não tem o objetivo de reparar a dor, mas de 

compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos do ofendido. É 

certo que inexiste um parâmetro legal para se quantificar o valor de uma 

indenização por dano moral. A indenização, em casos tais, atende a 

função de desestimular o autor do dano de praticá-lo novamente. A 

fixação da reparação é tarefa atribuída ao julgador que deve se basear 

nas peculiaridades do caso concreto, atendendo a alguns parâmetros, 

quais sejam: a posição social do autor, o grau de culpabilidade do réu, as 

consequências do ato danoso e o caráter sancionador, pois a 

compensação da vítima deve ter um sentido punitivo ao lesionador. 

Deve-se ter em conta que a indenização não pode representar 

enriquecimento injustificado do ofendido, mas também deve atender ao 

caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, e 

atender ainda à natureza reparatório-compensatória que deve sempre 

informar as indenizações por dano moral, levando-se em consideração as 

circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, atentando à 

gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, repercussão 

do fato e, capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

O autor está desempregado, segundo consta na inicial. A demandada, por 

sua vez, é instituição financeira de grande porte, tendo laborado com 

negligência no trato de seus negócios, submetendo o demandante a 

situação constrangedora. Ponderados tais critérios, tenho que o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se suficiente para atenuar as 

consequências causados à honra da parte ofendida, não significando um 

enriquecimento sem causa, punindo a responsável e dissuadindo-a da 

prática de novo atentado. Ex positis, julgo parcialmente procedente os 

pedidos descritos na inicial. Determino o cancelamento do protesto 

constante no ID nº. 1636400, no valor de R$ 1.220,52 (um mil duzentos e 

vinte reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento em 21/05/2012, 

junto ao 4ª. Tabelionato de Notas de Rondonópolis/MT. Observando o 

critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem 

como, do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, 

condeno a requerida a pagar ao autor, a título de dano moral que lhe 

causou, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção 

monetária pela variação mensal do INPC e juros de mora de 1% ao mês, 

ambos tendo como termo inicial a data desta decisão. Condeno-a, ainda, ré 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor 

da patrona do demandante, em verba que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da condenação. Transitada em julgado, oficie para o 

cancelamento do apontamento. Após, não manifestando as partes 

interesse na execução da sentença, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 10 de janeiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] In 

Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, ob. cit., RT, 

1997, p. 542-3. [2] Dano Moral, 2ª ed., São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1999, pp. 367-368

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002221-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR (REQUERIDO)

GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR OAB - MT22128/A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1002221-88.2016.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. Requeridos: Guthemberg Oliveira 

Aguiar & Cia Ltda. Me. E Guthemberg Oliveira Aguiar. Vistos etc. 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, qualificada nos autos, 

ingressou com pedido de BUSCA E APREENSÃO contra GUTHEMBERG 

OLIVEIRA AGUIA & CIA LTDA – ME e GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR, 

também qualificados no processo, objetivando o cumprimento de contrato 

firmado entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária, mediante 

pagamento do débito ou entrega do bem. A autora diz que os requeridos 

tornaram-se inadimplentes e foram constituídos em mora ao deixarem de 

cumprir as obrigações assumidas no contrato de financiamento nº. 
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B30333579-1, firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em alienação 

fiduciária. Afirma que os contratantes não pagaram as prestações na 

forma ajustada, a partir da parcela vencida em 11/04/2014. Em face da 

inadimplência dos devedores pede liminarmente a apreensão do bem dado 

em alienação fiduciária para garantia do contrato. Ao final pleiteia a posse 

sobre o automotor. Juntou documentos. A medida liminar foi deferida e 

cumprida (IDs nºs. 1687770 e 3223903). Os demandados apresentaram 

contestação Id. nº. 3686814. Aduzem que firmaram contrato de a 

Cooperativa no montante de R$ 35.800,00 (trinta e cinco mil e oitocentos 

reais), para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas fixas de R$ 1.353,18 

(um mil trezentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos). Sustentam 

que em razão de insuficiência de recursos e da onerosidade excessiva 

não conseguiram honrar com o pagamento das parcelas. Afirmam a 

existência de cláusulas abusivas e onerosidade excessiva por parte da 

autora. Requerem a improcedência do pleito inicial. Impugnação à 

contestação no ID nº. 4330207. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é 

unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, nos 

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

caderno processual, observa-se que os requeridos buscam, por meio de 

sua peça defensiva, discutir as cláusulas do contrato firmado entre as 

partes. O Superior Tribunal de Justiça modificou entendimento anterior, 

determinando que, na própria ação de busca e apreensão, o Juízo de 

primeiro grau pode apreciar a alegada abusividade e nulidade de cláusulas 

contratuais no contrato de alienação fiduciária, vejamos: "É possível 

apreciar o contrato e suas cláusulas para afastar eventuais ilegalidades 

(REsp 324.205/Passarinho, REsp 324.541/Rosado e REsp 591.277/Direito). 

Além disso, o STJ reconhece a possibilidade de discussão de valores do 

contrato de alienação fiduciária na ação de busca e apreensão (REsp 

329.389/Barros Monteiro e REsp 186.644/Rui Rosado). Dou provimento ao 

recurso (Art. 557, § 1º, CPC), para permitir a discussão acerca da 

abusividade e nulidade de cláusulas contratuais na ação de busca e 

apreensão. Prossiga a ação no juízo de primeiro grau." A respeito, Joel 

Dias Figueira Júnior[1] leciona: "Conforme tivemos oportunidade de 

analisar em ponto precedente deste capítulo, a classificação das ações 

em plenária ou sumária, pelo prisma processual, toma como critério da 

cognição, mais precisamente os contornos e limites fixados por lei para a 

cognição no plano horizontal. Esses contornos e limites definem o 

espectro probatório em razão das matérias jurídicas que podem ser 

trazidas à tona, pelos litigantes, em certas demandas. Destarte, plenária 

será a ação que o sistema possibilita a discussão sobre qualquer matéria 

(ação, defesa e reconvenção); inversamente, sumárias são as demandas 

que encontram limitações previamente estabelecidas (v.g. desapropriação, 

possessórias, mandado de segurança). Antes do advento da Lei 

10.931/2004, que alterou de forma radical e substancial o Dec.-lei 

911/1969 (art. 56), as ações de busca e apreensão eram classificadas 

como sumárias, pois estava o devedor fiduciário limitado, na contestação, 

a alegar somente '(...) o pagamento do débito vencido ou o cumprimento 

das obrigações contratuais', segundo norma contida no revogado § 2º do 

art. 3º. Nada obstante, boa parte da doutrina e da jurisprudência, inclusive 

do Superior Tribunal de Justiça, já vinha firmando orientação contra legis, 

ampliando o espectro das matéria possíveis de serem articuladas em 

contestação, e, por conseguinte, o contexto probatório. Com a entrada em 

vigor da Lei 10.931/2004, finalmente, transmuda-se a ação de busca e 

apreensão em demanda plenária, tendo em vista que a novel norma não 

fixou qualquer limite. Ao contrário, diz textualmente que o devedor 

oferecerá resposta - isto é, contestação, exceção ou reconvenção - no 

prazo de 15 dias, a contar da execução da liminar (Dec.-lei, art. 3º, § 3º), 

mesmo que ele tenha pagado a integralidade da dívida pendente e entenda 

ter havido pagamento a maior, desejando a restituição." Assim, sendo 

possível, em contestação, o devedor alegar toda e qualquer matéria em 

sua defesa, possível, então, discutir abusividade e nulidade de cláusulas 

contratuais, em contrato de alienação fiduciária. No entanto, a contestação 

produz uma consequência processual, diversa do pedido do autor. A 

respeito, Humberto Theodoro Júnior[2] ensina: "Há, porém, profunda 

diferença entre a ação do autor e a contestação do réu. 'Na ação, o autor 

formula uma pretensão, faz um pedido. Diversamente, na defesa não se 

contém nenhuma pretensão, mas resistência à pretensão e ao pedido do 

autor'. O contestante, na realidade, ao usar o direito abstrato de defesa, 

busca tão-somente libertar-se do processo em que o autor o envolveu. 

Isto pode ser feito de duas maneiras, isto é: - através de ataque à relação 

processual, apontando-lhe vícios que a invalidem ou tornem inadequada 

ao fim colimado pelo autor; ou - por meio de ataque ao mérito da pretensão 

do autor. Contestação, portanto, é o instrumento processual utilizado pelo 

réu para opor-se, formal ou materialmente, à pretensão deduzida em juízo 

pelo autor." Assim, não tendo caráter dúplice, a contestação na ação de 

busca e apreensão, pelo Decreto-Lei 911/69, provoca tão somente a 

improcedência do pedido do autor. Inviável, assim, o Magistrado julgar 

improcedente o pedido do autor e procedente o pedido do réu. Nesse 

sentido é o entendimento de Joel Dias Figueira Júnior, obra citada, 

página160: "Assim, cumpre ao réu alegar e, oportunamente, provar os 

seus articulados, insculpidos na peça contestatória, mediante o efetivo 

exercício do direito constitucional de ampla defesa, isto é, toda e qualquer 

questão fática ou jurídica de ordem substantiva ou processual, voltadas a 

obstar a pretensão formulada pelo autor na petição inicial. Trata-se, em 

outras palavras, de uma peça típica e unicamente defensiva, pois, seja 

qual for o seu fundamento, não agasalhará contra-ataque, voltado a obter, 

em seu favor, qualquer manifestação do Estado-juiz, exceto o acolhimento 

de sua defesa e a conseqüente improcedência do pedido do autor, onde 

reside, propriamente, o cerne do requerimento do réu. No tocante aos 

requisitos formais, a peça contestatória haverá de cumprir algumas 

exigências, semelhantemente ao que se verifica com a petição inicial, em 

que pese com muito menos rigor e mais flexibilidade. Torna-se de bom 

alvitre que o réu aponte o juízo destinatário dos articulados, assim como 

indique e qualifique os litigantes. Os demais são requisitos de fundo, 

porquanto ligados à própria defesa (processual ou substantiva), inseridos 

nos fatos, nos fundamentos jurídicos da impugnação, na especificação de 

provas e do requerimento propriamente dito que será sempre de 

improcedência do pedido (art. 269, I ou IV) ou de declaração de extinção 

do processo, sem julgamento do mérito (art. 267)." Portanto, quando o réu 

(devedor fiduciário) contesta, simplesmente se defende. Caso queira 

fazer algum pedido, deverá oferecer reconvenção. Essa é a lição de Joel 

Dias Figueira Júnior, obra citada, páginas 169/170: "Assim, caso o 

réu/devedor fiduciário tiver usado da faculdade que lhe confere o § 2º, do 

art. 3º, do Dec.-lei 911/1969, isto é, houver quitado a dívida pendente, 

integralmente, segundo os valores apresentados na inicial pelo autor, e, 

desejar a restituição de importância que entenda tenha sido paga a maior, 

deverá oferecer reconvenção. note-se que o pedido de restituição nada 

mais é do que pretensão ressarcitória (repetição do indébito), isto é, 

contra-ação articulada pelo réu contra o autor (reconvindo), na mesma 

relação jurídico-processual. Poderá o réu optar por contestar, sem 

reconvir, demonstrando em seu favor fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo do direito do autor. Se alegar e provar, em contestação, 

pagamento a maior, não receberá a diferença em questão." Destarte, é 

possível ao devedor fiduciário discutir, por meio de contestação, na 

própria ação de busca e apreensão, abusividade e/ou nulidade de 

cláusulas contratuais. Com relação à aplicação do CDC ao caso concreto, 

observa-se que o artigo 3º, § 2º, da Lei 8.078/1990, dispõe 

expressamente que as atividades financeiras incluem-se no conceito de 

serviços para seus fins: "Artigo 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1º - (...) § 2º 

- Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista." A respeito, José Geraldo Brito Filomeno[3] leciona: "(...) as 

atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, quer na 

prestação de serviços aos seus clientes (por exemplo, cobrança de 

contas de luz, água e outros serviços, ou então expedição de extratos 

etc.), quer na concessão de mútuos ou financiamentos para a aquisição 

de bens, inserem-se igualmente no conceito amplo de serviços." Ainda 

conforme José Geraldo Brito Filomeno, obra citada, página 46: "(...) 

conforme a síntese elaborada por Nélson Nery Júnior, caracterizam-se os 

serviços bancários como relações de consumo em decorrência de quatro 

circunstâncias, a saber: a) por serem remunerados; b) por serem 

oferecidos de modo amplo e geral, despersonalizado; c) por serem 

vulneráveis os tomadores de tais serviços, na nomenclatura do CDC; d) 

pela habitualidade e profissionalismo na sua prestação." Ademais, o 

Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão editando a Súmula 297, 

que dispõe: "Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 

às instituições financeiras." No caso, há uma especificidade: trata-se de 
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um contrato de alienação fiduciária. Há entendimento de que a este tipo de 

contrato não se aplicaria o CDC. Porém, entendo que ao contrato de 

alienação fiduciária também se aplica o Código de Consumidor, como os 

tribunais têm entendido: REVISÃO DE CONTRATO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS 

MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – DESCABIMENTO 

- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em 

situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e 

que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado 

financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - 

art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in 

casu. A capitalização em periodicidade inferior à anual é admitida para os 

contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 

1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36), desde que claramente 

pactuada, o que se observou na espécie, de modo que a simples 

“previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada” (STJ, REsp. 973.827/RS). É vedada a cobrança 

de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja 

remuneratório, moratório ou correção monetária. Em financiamento de 

veículo com garantia de alienação fiduciária, não há que se falar em 

restituição integral das parcelas pagas, considerando que o devedor tem 

direito a receber o saldo apurado com a venda extrajudicial do bem, não 

sendo possível negar ao credor fiduciário o direito a receber o valor do 

financiamento contratado. (TJMT. Ap 163802/2016, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA E REVISIONAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - TARIFAS DE SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – NÃO EXPLICITADA – COBRANÇA INDEVIDA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os contratos praticados 

pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que 

suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os 

consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, 

admite-se a revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada 

a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o 

consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique 

cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em 

concreto. A tarifa de serviços de terceiro, mesmo prevista em contrato 

deve ser explicitada claramente, nos termos da Resolução CMN 

3518/2007, de forma que o consumidor possa saber o que está sendo 

cobrado. (TJMT. Ap 72113/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, 

Publicado no DJE 08/11/2016). A dificuldade, para a admissão da 

aplicabilidade do CDC aos contratos de alienação fiduciária, talvez, esteja 

na relação triangular destes contratos, onde uma pessoa adquire um bem 

de uma empresa, mas fica vinculada a uma financeira, que paga este bem 

à empresa, ficando com a propriedade do bem como garantia do crédito 

fornecido. Em situação análoga, Cláudia Lima Marques[4] ensina: "O 

grande problema na sociedade de consumo são as relações triangulares, 

que diluem as garantias de bom desempenho dos serviços e aumentam os 

riscos para o consumidor. Assim, se um consumidor quer adquirir um bem 

móvel a prazo, a loja assegura para ele um financiamento através de uma 

empresa de crédito já localizada dentro da própria loja, o consumidor não 

se dá conta, mas passa a ser devedor da empresa financeira e não mais 

do comerciante. Às vezes as relações contratuais são entre dois 

fornecedores, e o consumidor é apenas o terceiro-vítima. Como no caso, 

comum nos anos 80, em que o consumidor prometia comprar imóvel a ser 

construído por uma empresa imobiliária, a qual fechava um financiamento 

com um banco, dando o imóvel (terreno e acessões) em garantia 

hipotecária, para poder construir o edifício. O consumidor pagara 

integralmente o seu imóvel, mas não era feito o registro da escritura 

definitiva de Compra e Venda, sendo que uma cláusula responsabilizava o 

consumidor pela liberação da dívida (do financiamento) feita pelo 

construtor, uma vez que a hipoteca (ônus) se transferia junto com a 

propriedade. Assim também alguns contratos são fechados entre dois 

bancos, ou entre o Estado ou empresário e o banco, podendo, porém, pela 

demora do depósito efetivo em conta prejudicar o consumidor-cliente. 

Conclui-se esta exposição, reiterando a importância alcançada no mundo 

de hoje pelos contratos bancários, financeiros e contratos de crédito. A 

jurisprudência dominante é pela aplicação das normas do CDC a estes 

contratos, pois, em regra, estão presentes consumidores como outro pólo 

da relação contratual, atuando como destinatários finais dos serviços, 

utilizando os serviços para proveito próprio, de seu grupo social ou 

familiar. As regras do CDC encontrarão aplicação, também, em caso de 

vulnerabilidade comprovada do contratante, quando o contrato bancário 

inserir-se em sua atividade profissional, seguindo assim a orientação da 

jurisprudência brasileira, que já dedicava atenção especial aos contratos 

bancários e às cláusulas abusivas nele inseridas. Portanto, compatível a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica do caso 

dos autos. Deve-se, no entanto, analisar se o apelado pode ser 

equiparado a consumidor stricto sensu e, por conseguinte, gozar dos 

benefícios do CDC. Nesse sentido é o entendimento de Joel Dias Figueira 

Júnior, obra citada, páginas 33/35: "O contrato de alienação fiduciária 

rege-se, via de regra, pelas normas insculpidas no Código Civil (art. 

1.361/1.368-A) e Dec.-lei 911/1969, sem prejuízo da incidência 

concomitante do Código de Defesa do Consumidor se e quando originário 

em relação de consumo. Assim, há de se verificar se a relação de direito 

material tem como sujeitos consumidor e fornecedor de serviços (de 

natureza financeira), assim considerados sob a luz do Código de Defesa 

do Consumidor. Diz o art. 2º do mencionado Código que 'consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço 

como destinatário final', enquanto o art. 3º assinala que 'fornecedor é toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços'. Por sua vez, 'produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material 

ou imaterial' (art. 3º, § 1º) e, 'serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista' (art. 3º, § 2º)." O artigo 2º, da Lei 

8.078/90, estabelece: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Em se 

tratando de contratos, como o caso em comento (alienação fiduciária), o 

problema é o desequilíbrio de forças entre os contratantes. Uma das 

partes é vulnerável ou hipossuficiente. Cláudia Lima Marques, obra citada, 

página 270, leciona: "Existem três tipos de vulnerabilidade: a técnica, a 

jurídica e a fática. Na vulnerabilidade técnica, o comprador não possui 

conhecimentos específicos sobre o objeto que está adquirindo e, portanto, 

é mais facilmente enganado quanto às características do bem ou quanto à 

sua utilidade." Por este lado, os réus são partes vulneráveis, já que sua 

atividade não é intermediar compra e venda de veículos, financiando a 

transação comercial. E seriam os demandados destinatários finais? 

Cláudia Lima Marques, obra citada, página 279, esclarece: "O destinatário 

final é o Endverbraucher, o consumidor final, o que retira o bem do 

mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), 

aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final 

econômico) e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois 

ele não é o consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o 

bem para oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor". 

Também por esse lado os requeridos são consumidoros, conforme o 

Código de Defesa do Consumidor, já que o produto adquirido não é um 

produto a ser beneficiado e oferecido no mercado. O veículo foi adquirido 

para ser simplesmente utilizado. Nesse sentido é o entendimento dos 

tribunais: "PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 

PESSOA JURÍDICA. BENS. SERVIÇOS. DESTINATÁRIO FINAL. APLICAÇÃO 

DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TABELA 

PRICE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 1. A relação jurídica entre a 

instituição financeira e o contratante resta caracterizada como de 

consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 

2. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável ao consumidor pessoa jurídica quando 

este adquire o produto ou serviço na qualidade de destinatário final do 

produto ou serviço. 3. Somente será negada a aplicação do CDC aos 

contratos de financiamento firmado entre instituição financeira e pessoa 

jurídica quando o objetivo desta for incrementar a atividade negocial. 4. 

(...) 7. Recurso conhecido e não provido. (TJDF. APC 20140110933089, 

Relatora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6ª Turma Cível, julg. 

24.02.2016, publ. 01.03.2016)”. Assim, clarividente esta a aplicação, ao 

caso presente, do Código de Defesa do Consumidor. Registra-se que o 
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contrato reveste-se de verdadeiro pacto por adesão, no qual as cláusulas 

não resultam do livre entendimento das partes, o que possibilita a pretensa 

revisão, nos termos do artigo 5º, XXXII, da Carta Magna, que estabelece 

ao Estado o dever de promover a proteção efetiva ao consumidor, 

tratando-se de direito e garantia fundamental. Cumpre ao Poder Judiciário 

intervir nas relações contratuais, com fulcro no dispositivo acima 

mencionado e no artigo 6º, V, do CDC, quando se tornem excessivamente 

onerosas ao consumidor, resultando no agravamento substancial das 

obrigações assumidas contratualmente. Vale destacar que, por meio da 

referida revisão, não está a se negar validade ao pacta sunt servanda, 

mas apenas tornando relativo o referido princípio, face à boa-fé 

contratual, proporcionando a defesa do consumidor em caso de pactos 

abusivos, sem que isto enseje insegurança jurídica. A incidência do CDC, 

norma de ordem pública, torna relativa a aplicação do princípio pacta sunt 

servanda, sem, contudo, ofendê-lo. Ressalta-se que é necessária e 

imperativa a adequação de tal princípio aos novos tempos e à hodierna 

realidade das relações de consumo. Além disso, tratando-se de contratos 

firmados por instituição financeira, tal posicionamento é ainda reforçado, 

pois inexiste a comutatividade contratual e a efetiva igualdade das partes. 

A demandada busca a revisão dos juros cobrados pela instituição 

financeira; porém, no que tange à limitação dos juros pactuados, o 

Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação 

imediata do §3º, do artigo 192, da Constituição Federal, atribuindo a essa 

norma o caráter da não auto-aplicabilidade, por se tratar de disposição 

legal dependente de regulamentação em lei complementar. A edição da 

Emenda Constitucional 20/2003 revogou, entre outros dispositivos, o § 3º 

do artigo 192 da Carta da República. Dessa forma, a discussão sobre sua 

eficácia imediata perdeu significância. Destarte, partindo do princípio que o 

§3º do artigo 192 da CF foi revogado, embora esta magistrada já tenha 

reiteradamente decidido de forma diversa, o STF decidiu pela 

inconstitucionalidade da aplicação do mencionado dispositivo de lei, não 

podendo, portanto, ser considerado nem mesmo para reger relações 

passadas, sob sua égide. Conclui-se daí que, ainda que árduos ao 

consumidor, prevalecem os juros contratados. Registra-se que não é 

possível a limitação da taxa de juros com base na Lei de Usura, visto que 

as disposições do Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às operações de 

crédito efetuadas por instituições do Sistema Financeiro Nacional, de 

acordo com o enunciado de Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal: 

“Súmula 596 – “As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às 

taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas 

por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro 

Nacional.” Quanto à capitalização de juros, conquanto existam julgadores 

que admitem a possibilidade da capitalização, seja anual, semestral ou até 

mensal, entendo que essa prática é vedada de qualquer forma, à exceção 

daqueles títulos regidos por leis especiais, o que não é o caso. Com efeito, 

o contrato firmado entre as partes foi de adesão, não sendo regido por 

leis especiais que permitem a capitalização. Quanto ao tema da 

capitalização, importa consignar que o entendimento prevalecente no 

Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que somente seria admitida 

em casos específicos (cédulas de crédito rural, comercial e industrial), 

previstos em lei, conforme enunciado da Súmula 93. Todavia, com a 

edição da MP nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 

2.170-36/2001, a Segunda Seção do Tribunal da Cidadania passou a 

admitir a capitalização mensal nos contratos firmados posteriormente a 

sua entrada em vigor, desde que houvesse previsão contratual expressa. 

Mas, no preciso caso em exame, não se visualiza a incidência da 

capitalização mensal de juros e, mesmo se houvesse a referida 

capitalização, considerando que o contrato firmado está abrangido pelas 

MP´s alhures mencionada, forçoso seria admitir a capitalização mensal. 

Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE. TAXA PACTUADA ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE 

MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL. 

ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 

IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 

5 E 7 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DA 

COBRANÇA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos 

juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), 

Súmula n. 596/STF e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 

12% ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp n. 1.061.530/RS, 

representativo da controvérsia, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda 

Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. A verificação de 

abusividade do percentual não se baseia no simples fato de ultrapassar a 

taxa média de mercado, devendo-se observar uma razoabilidade a partir 

desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da 

limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. 

No caso é inexistente, pois a taxa pactuada nem sequer é superior à taxa 

média da época da contratação. 3. É cabível a capitalização dos juros, em 

periodicidade mensal, desde que pactuada para os contratos celebrados a 

partir de 31 de março de 2000 - data da publicação da MP n. 

2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a 

pactuação da capitalização mensal (REsp n. 973.827/RS, representativo 

da controvérsia, Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, 

Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 4. No caso dos 

autos, o Tribunal local expressamente consignou que há cláusula 

estipulando a cobrança da capitalização mensal, sendo assim, de acordo 

com o entendimento desta Corte, é permitida a cobrança do referido 

encargo. 5. Não é possível alterar conclusão assentada pelo Tribunal de 

origem com base na análise das cláusulas contratuais e das provas nos 

autos, ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 6. Admite-se a comissão 

de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa 

média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato 

(Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária 

(Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e 

moratórios, nem com a multa contratual (REsp n. 1.058.114/RS, recurso 

representativo de controvérsia, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de 

Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010). 7. A 

falta de indicação dos dispositivos legais violados enseja o desprovimento 

do recurso, nos termos da Súmula 284/STF. 8. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 548825 MS 2014/0173789-2, 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, Julg. 24.02.2015, 

publ. 05.03.2015)”. Observa-se que os demandados se rebelam contra os 

encargos contratuais, dentre eles a capitalização mensal de juros, sendo 

certo que, pela análise dos autos, a avença foi firmada em 11 de 

novembro de 2013. Ademais, a irresignação ocorre após a distribuição da 

presente demanda e da apreensão do bem. Ora, clarividente esta que a 

demandada demonstrou a aceitação dos encargos contratuais cobrados. 

Logo, sua atitude de se rebelar contra os encargos contratuais, após 

pagar muitas prestações da avença, afronta o princípio do "non venire 

contra factum proprium". O principal efeito da aplicação desse princípio, no 

dizer de Paulo Mota Pinto, "será o da inibição do exercício de poderes 

jurídicos ou direitos, em contradição com o comportamento anterior" (aut. 

cit., em artigo sobre a proibição do comportamento contraditório (venire 

contra factum proprium) no direito civil, Boletim da Faculdade de Direito de 

Coimbra - Volume Comemorativo, pág 269 - 322. "Figuras Particulares da 

Boa Fé objetiva e venire contra factum proprium", Luciano de Camargo 

Penteado, Revista de Direito Privado, vol. 27, p. 262.) O entendimento 

sobre as matérias ventiladas na defesa já se encontra pacificado na 

jurisprudência e sumuladas junto ao STJ e STF. Em face dos argumentos 

acima expendidos, vê-se que a taxa de juros pré-fixada entre mutuante e 

mutuário é juridicamente perfeita, vez que as entidades financeiras não 

são subordinadas ao limite de juros especificado na Lei da Usura. Ainda 

que se admita inexistir estipulação do Conselho Monetário Nacional quanto 

ao patamar de juros aplicáveis às operações bancárias, na ausência 

desta, ao contrário do que alegam os réus, não tem lugar à limitação 

constante da Lei de Usura. É que, conforme salientado, tal limitação não se 

aplica às instituições financeiras. Ademais, a taxa estipulada no contrato 

em comento encontra-se bastante razoável, própria dos financiamentos 

de bens de consumo, não se vislumbrando a abusividade. Com efeito, ao 

disponibilizar determinada quantia pecuniária a seu cliente, a instituição 

financeira está a realizar serviço típico e inerente ao seu ramo negocial, 

sendo lógico admitir-se que, para tal, tem gastos expressivos e, 

obviamente, almeja lucro. Assim, a taxa final de juros pactuada com os 

devedores representa a remuneração do capital por este utilizado e leva 

em consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas 

operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das 

taxas de risco e do lucro, como já dito. Sobre o tema é o voto do Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, - citando, inclusive, estudo efetuado por 

Professores da Fundação Getúlio Vargas -, que: "as instituições 

financeiras são responsáveis pela intermediação dos recursos entre os 

poupadores, agentes com recursos momentaneamente ociosos, e os 
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tomadores de empréstimos, que utilizam estes recursos seja na aquisição 

de bens de consumo seja na realização de investimentos. O spread 

bancário é a diferença entre a taxa de juros paga ao poupador e a 

cobrada do tomador do empréstimo, constituindo-se, portanto, na 

remuneração do serviço de intermediação. Assim como os preços, os 

juros são obtidos mediante o somatório de diversos componentes do custo 

final do dinheiro, tais como custo de captação, a taxa de risco, custos 

administrativos (pessoal, estabelecimento, material de consumo, etc.) e 

tributário e, finalmente o lucro do banco (...) O spread bancário, na 

verdade, segundo estudos do Banco Central mencionado pelo 

Professores da Fundação Getúlio Vargas, pode ser decomposto em risco 

de inadimplência, equivalente a 15,8%, despesas administrativas a 19,2%, 

impostos indiretos a 8,2%, impostos diretos a 21%, margem do Banco a 

35,7%, sendo que essa margem é ' margem média do setor bancário 

calculada sobre todos os empréstimos'. O raciocínio que desenvolvem 

mostra que também a correlação do prazo do empréstimo com a taxa de 

inadimplência repercute sobre o spread. Assim por exemplo 'em um 

empréstimo mensal o tomador de empréstimo paga um spread de 30% 

caso a taxa de inadimplência seja de 1% dos empréstimos concedidos. Já 

nos empréstimos semanais, esse spread sobe para quase 100%. Os 

valores chegam a 140% no caso de empréstimos mensais com taxa de 

inadimplência de 5% e a 540% nos empréstimos semanais com a mesma 

taxa de inadimplência'. Por outro lado, os custos de captação variam 

conforme a fonte da qual o banco obtém o dinheiro que repassará ao 

mutuário, podendo citar-se, v.g., as cadernetas de poupança, os 

depósitos remunerados dos correntistas e aplicadores e moeda 

estrangeira. Evidentemente, o banco deverá devolver o dinheiro 

devidamente remunerado com o índice contratado ou previsto na lei, 

conforme a espécie. Concluindo, os gastos com pessoal, com o 

estabelecimento - alugado ou não - com o material de consumo (papel, 

equipamentos veículos, material de limpeza, alimentação, etc.) e com os 

impostos e taxas recolhidas às entidades fazendárias igualmente são 

contabilizados para o cálculo da taxa de juros, pois representam o quanto 

se gasta com o suporte físico da instituição. A taxa de risco, por sua vez, 

decorre dos prejuízos que a instituição tem com os devedores que não 

pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas dívidas. O 

descumprimento da obrigação por parte destes, obviamente, tem reflexo 

obrigatório no custo do dinheiro emprestado a todos os mutuários, 

sobretudo num período de alto índice de inadimplência, para viabilizar 

possa a instituição remunerar as fontes de custeio pelos índices 

respectivos e pagar as despesas administrativas e tributárias. Finalmente, 

à taxa de juros deve ser acrescido o lucro do banco, sem o qual não 

poderá o mesmo crescer, acumular patrimônio e remunerar os seus 

acionistas." (Trecho do voto no REsp nº 271.214-RS).[5] Há que se 

considerar, ainda, que a política de juros altos é estimulada pelo próprio 

Governo, por ser mecanismo de contenção do consumo e, via de 

consequência, da inflação. Ou seja: "como imaginar que, tendo despesas 

de manutenção (aluguéis, pessoal, propaganda, impostos, etc.) mais os 

riscos próprios da atividade e a exigência de um mínimo lucro para 

suportar esses encargos, estivessem as instituições financeiras limitas a 

emprestar por uma taxa de 12% a.a.?" (trecho do voto do Ministro Ari 

Pargendler no REsp nº 271.214-RS). Destarte, não se pode acoimar de 

abusiva determinada taxa de juros somente com base na alegada 

estabilidade econômica do país, olvidando-se dos demais aspectos que 

vigem no sistema financeiro, notadamente a política monetária pública. A 

alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que 

a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente 

excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação 

do mútuo. Não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão 

do pacto entabulado entre as partes. Assim, prevalece a taxa de juros 

avençada, até porque, os juros contratados não violaram a taxa média de 

mercado praticada no momento de sua celebração, de modo que não há, 

portanto, como modificar a taxa contratualmente ajustada. No que 

concerne à previsão de incidência de comissão de permanência, do 

precedente do Superior Tribunal de Justiça, colhe-se do voto condutor da 

lavra do Min. Carlos Alberto Meneses Direito que: "No que concerne ao 

período da inadimplência, o certo é que do ponto de vista econômico, como 

já vimos, o percentual de inadimplência dos tomadores tem impacto 

substancial na cobrança da taxa de juros. (...) No Brasil, a taxa de 

inadimplência é cobrada sob a rubrica 'comissão de permanência'. A 

comissão de permanência, por sua vez, não é ilegal, sendo certo que, 

conforme já decidido e pacificado nesta Corte, tem finalidade semelhante, 

precipuamente, à da correção monetária, qual seja atualizar o valor da 

dívida, a contar de seu vencimento. Foi criada antes da correção 

monetária, sendo facultada, com base na Lei nº 4.595/64 e na Resolução 

nº 1.129/86 - BACEN, a sua cobrança pelas instituições financeiras por 

dia de atraso no pagamento do débito. Observe-se o que disse o Senhor 

Ministro Eduardo Ribeiro, no REsp nº 4.443/SP, julgado em 09/10/90 (RSTJ 

33/249-253), sobre a função da comissão de permanência, verbis: 

'Cumpre ter-se em mente que a comissão de permanência foi instituída 

quando inexistia previsão legal de correção monetária. Visava a 

compensar a desvalorização da moeda e também remunerar o banco 

mutuante. Sobrevindo a Lei 6.899/81, a primeira função do acessório em 

exame deixou de justificar-se, não se podendo admitir que se cumulasse 

com a correção monetária, então instituída'.". À luz da orientação acima, 

há que se admitir que não há obstáculo em permitir que a comissão de 

permanência varie segundo as taxas do mercado do dia de pagamento, 

haja vista que não são as entidades financeiras que as fixam, mas sim o 

Conselho Monetário Nacional. Malgrado tenha decidido no sentido de 

caracterizar como ilícita a cláusula, vejo que a tese não mais encontra 

respaldo na jurisprudência dominante sobre o tema no aludido Tribunal: "... 

a própria Resolução nº 1.129/86, do Banco Central do Brasil, no item I, 

estabelece que a comissão de permanência será calculada as mesmas 

taxas pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado do dia do 

pagamento. Não há aí potestatividade, já que as taxas de mercado não 

são fixadas pelo próprio credor, mas, sim, definidas pelo próprio mercado 

ante as oscilações econômico-financeiras, estas fiscalizadas pelo 

Governo que, como sói acontecer, intervém para sanar distorções 

indesejáveis. Por outro lado, após o vencimento do contrato, a cobrança 

da comissão de permanência subordinada a mesma taxa de juros prevista 

neste não mais se justifica, presente que a realidade econômica desse 

período poderá não mais ser a mesma da época em que celebrado o 

contrato. Nesse caso, a cobrança da comissão de permanência 

considerando a taxa média do mercado, no período da inadimplência, 

apresenta-se, a meu sentir, como melhor solução. Apenas, observe-se, a 

taxa média a ser adotada por força desta decisão não pode ser superior à 

taxa de juros previamente pactuada, na eventualidade, diante de 

circunstâncias econômicas anormais, de ser ela superior. É que a 

pretensão do banco recorrente resume-se na confirmação da 'legalidade 

dos encargos financeiros livremente pactuados' (fls. 292), sendo as taxas 

do contrato, portanto, o limite para esta decisão, que não pode ultrapassar 

o pedido". Dessa forma, flagrante a inexistência de cláusulas abusivas em 

relação ao contrato, objeto da presente demanda. Quanto ao pleito 

formulado pelos requeridos para concessão de assistência judiciária 

gratuita, considerando as Declarações de Imposto de Renda apresentadas 

nos IDs nºs. 9564319, 9564325 e 9564364, comprovando a existência de 

diversos bens e direitos em valores altos, indefiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, vez que não preenchidos os requisitos 

legais. Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na exordial. 

Consolido a posse e propriedade do bem, objeto do financiamento, nas 

mãos da credora. Condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Transitada em julgado ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

10 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO [1] in "Ação de busca e apreensão em propriedade fiduciária", 

editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005, página 76/77. [2] in "Curso 

de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento -, editora Forense, Rio de Janeiro, 39ª 

edição, 2003, página 344. [3] in "Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto", editora Forense 

Universitária, Rio de Janeiro, 7ª edição, 2001, página 45. [4] in "Contratos 

no Código de Defesa do Consumidor", editora Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 4ª edição, páginas 467/467, [5] Trecho do voto no REsp nº 

271.214-RS.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000795-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER RAMON GOBIS DA SILVA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000795-07.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda Requerido: 

Wender Ramon Gobis da Silva Vistos etc. BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO em face de WENDER RAMON GOBIS DA SILVA, 

também qualificado no processo. No curso do processo o autor informa 

que houve composição entre as partes e requer a extinção do feito (Num. 

11279478). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Observa-se dos autos que o débito foi devidamente liquidado e o veículo 

restituído ao requerido. Ex positis, Julgo extinto o processo com amparo do 

artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas já recolhidas e honorários na forma 

pactuada. Proceda a baixa da restrição do veículo (OBH4564), com a 

utilização do Sistema RenaJud. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

12 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1010166-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  N u m e r o  d o  P r o c e s s o :  #

{processoTr fHome. ins tance .numeroProcesso }  REQUERENTE : 

REQUERENTE: LUIS ANTONIO DE SOUZA REQUERIDO: REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A DESPACHO Vistos e examinados. Cuida-se 

de petição inicial de Liquidação de Sentença proposta por REQUERENTE: 

LUIS ANTONIO DE SOUZA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. No presente caso, a 

parte autora requer a liquidação de sentença em face da empresa 

Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, proferida no Estado do 

Acre e alcançando todos os consumidores brasileiros que se sentem 

prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os consumidores 

possam recuperar os valores que aplicaram no negócio (valor investido, 

com o abatimento de qualquer valor percebido a título de lucro), é 

necessário que cada um promova a liquidação da sentença proferida, 

comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente liquidação 

de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”. Assim, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da sentença 

atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009927-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA SILVA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009927-88.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ISABEL CRISTINA SILVA 

MENDONCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos e examinados. Considerando que a petição inicial 

apresentada ao Juízo mostra-se confusa, não permitindo uma perfeita 

compreensão dos fatos narrados, do Direito invocado e dos pedidos 

formulados, a fim de evitar eventuais futuras alegações de inépcia pela 

parte contrária, DETERMINO a intimação da autora para que, no prazo 

legal, emende a exordial, expondo de forma clara o fato e os fundamentos 

jurídicos do pedido (art. 319, II, do CPC), que deverão ser formulados com 

todas as suas especificações (art. 319, V). Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010178-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO AGUIAR GALVAO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, recolher as 

custas e taxas judiciárias, sendo que não foi localizado seu comprovante 

de recolhimento e para no mesmo prazo, dias efetuar o depósito de 

diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Devendo 

ser depositado na Central de Pagamento de Diligencias-CPD, 

Regulamentada pelo provimento nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este 

Juízo o comprovante, conforme disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da 

CNGC.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008705-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BINOVA AGRO INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRADEAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cumpra-se a deprecata. Caso haja ausência de 

algum documento imprescindível, intime-se e/ou oficie-se. Cumprida a 

missiva, devolva-se com as homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo 
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o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1010245-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS NOMA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA OAB - RO3551 (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO OAB - RO5836 (ADVOGADO)

JEVERSON LEANDRO COSTA OAB - RO3134 (ADVOGADO)

MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA OAB - RO3046 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA DE SANTANA TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cumpra-se a deprecata. Caso haja ausência de 

algum documento imprescindível, intime-se e/ou oficie-se. Cumprida a 

missiva, devolva-se com as homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000912-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUGINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DIAS DE JESUS (RÉU)

MARIA DO CARMO OLIVEIRA DIAS (RÉU)

HELENA ALVES BOSSA (RÉU)

Paulo Moreira Bossa (RÉU)

ALICE IWAMIZU DOS SANTOS (RÉU)

ADEMAR OLIVEIRA FIGUEIREDO (RÉU)

JOSE CARLOS DOS SANTOS ROSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO por sentença o acordo, celebrado 

pelas partes, noticiado nos autos ao id. 10893685. Com fulcro no disposto 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito. Custas processuais e 

honorários advocatícios como acordado pelas partes. Expeça-se, 

imediatamente, o competente conforme dados bancários indicados no item 

02, tendo em vista a desistência do prazo recursal (item 08). Após o 

cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003406-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO NEVES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009350-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO LUIZ SPIGOSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SPIGOSSO OAB - 571.810.981-87 (PROCURADOR)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008384-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AURINEIDE DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA TAVARES GRADIM (RÉU)

WILSON GRADIM (RÉU)

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008337-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MOREIRA PEREIRA OAB - MT24064/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000193-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DIPERRO (AUTOR)

S. C. D. O. (AUTOR)

ANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

ALESSANDRA AMORIM CAMPOS OAB - 036.753.111-98 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar contrarrazões 

aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001192-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE LUIZA MIRANDA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 148 de 1153



Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001192-66.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ROSILENE 

LUIZA MIRANDA Advogado do(a) REQUERENTE: KENI MARLOVA 

FORGIARINI - MT16610 REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 

Advogado do(a) REQUERIDO: DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

MT0009889A-B DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do 

Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010430-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIRO RODRIGO CARLOS (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Tendo em conta o alerta, emitido pelo sistema, de 

que não há guia de custas pagas vinculada a este processo, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo legal e sob as penas da lei, 

regularize a pendência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009800-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TERESINHA TOBIAS DAMIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

Intimação do autor para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000831-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MARTINS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1000831-83.2016.8.11.0003 Autor: 

REQUERENTE: ADILSON MARTINS SILVA Réu: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Vistos e 

examinados. ADILSON MARTINS SILVA ingressou com a presente AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Relatou, na exordial, que ocorreu a suspensão 

dos serviços prestados pela requerida no dia 03/03/2016, tendo sido de 

imediato realizado o contato com a ré para o restabelecimento da energia, 

sendo que a mesma ocorreu no dia 08/03/2016. Enfatizou que, no entanto, 

não haveriam débitos em aberto, ou quaisquer outros motivos que 

ensejariam tal atitude da empresa requerida, perfazendo ilegal a 

suspensão dos serviços. Pleiteou, no mérito, a condenação da requerida 

ao pagamento dos danos morais. Com a inicial vieram documentos. A 

inicial fora recebida. A requerida foi devidamente citada e apresentou 

contestação, pugnando pela improcedência da ação, sob a alegação de 

que a suspensão dos serviços de energia elétrica se deu por ocasião da 

fatura 01/2016 em aberto, e que a religação ocorreu no momento em que o 

sistema teria recebido a baixa do pagamento desta. O autor impugnou a 

contestação. As partes foram intimadas para especificar prova, entretanto 

ambas quedaram-se inerte. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inexistem preliminares a serem 

apreciadas. Os autos possibilitam o seu julgamento antecipado já que o 

objeto nele enfocado, apesar de ser de fato e de direito, permitem, pela 

prova documental carreada, que seja desde logo proferida uma sentença 

de mérito sem a necessidade de produção de prova em audiência, o que, 

em harmonia com os princípios da celeridade e economia processual, 

aplica-se o artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, 

está pacificada a jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA 

DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não 

implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória. 

(Precedentes) 2. O art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão 

racional, valendo-se o magistrado do seu livre convencimento, que 

utiliza-se dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema 

e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, rejeitando 

diligências que delongam o julgamento desnecessariamente. Trata-se de 

remédio processual que conspira a favor do princípio da celeridade do 
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processo. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; Número do Registro: 

200200197503; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – 

Número do Processo: 417830; DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA 

TURMA; Ministro Relator: LUIZ FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, 

§ § 1º E 2º, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. 

SUPRIMENTO. I – A nova redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. 

Civil, inserida pela Lei nº 8.952/94, que prevê a realização de audiência 

preliminar, não tem aplicação quando o caso comportar julgamento 

antecipado da lide. II – Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão 

recorrido decorre do exame das peculiaridades fáticas da causa, 

soberanamente delineadas na instância ordinária, e cujo reexame é 

vedado em sede de especial, ante o óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de 

declaração acolhidos, tão-somente, para suprir a omissão apontada. (STJ 

– Superior Tribunal de Justiça; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro 

Relator: CASTRO FILHO).” “Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 

DJU 19.09.90). Consigno que as provas contidas no caderno processual 

são suficientes para compreensão e resolução da demanda, de modo que 

a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada 

antecipadamente. Frise-se que não há que se falar em cerceamento de 

defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas quando da 

petição inicial, da contestação e da impugnação, pelo que aproveito os 

argumentos trazidos por este para análise da demanda. Nesse aspecto, é 

o entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz 

tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a 

realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o 

acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É 

do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de 

quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.” (REsp 

902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” “No sistema de persuasão racional 

adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não 

cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela 

prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, 

tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a 

análise da conveniência e necessidade da sua produção.” (AgRg no Ag 

987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010)” Não resta, pois, demonstrada a 

necessidade de dilação probatória, pois, as provas até então produzidas 

já permitem uma imediata prestação jurisdicional. Assevero, ainda, que ao 

serem intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, 

as partes afirmaram que pretendem o julgamento antecipado da açao, 

quedou-se inerte, de forma que o seu silêncio faz precluir do direito à 

produção probatória, implicando desistência do pedido genérico formulado 

na inicial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

EX-PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ E EX-CHEFE DE GABINETE - 

REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM A DEVIDA MOTIVAÇÃO – 

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – PRODUÇÃO DEPROVAS 

TESTEMUNHAIS – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DASPROVAS – 

INÉRCIA DOS REQUERIDOS – PRECLUSÃO TEMPORAL – DANOS AO 

ERÁRIO COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIR PELOS DANOS 

CAUSADOS - ALEGAÇÃO DE QUE AS CONTAS FORAM APROVADAS 

PELO TCE E CÂMARA MUNICIPAL - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO IMPROVIDO. I - " O requerimento de provas divide-se em duas 

fases: na primeira, vale o protesto genérico para futura especificação 

probatória (CPC, Art. 282, VI); na segunda, após a eventual contestação, 

o Juiz chama à especificação das provas, que será guiada pelos pontos 

controvertidos na defesa (CPC, Art. 324). O silêncio da parte, em 

responder ao despacho de especificação deprovas faz precluir do direito 

à produção probatória, implicando desistência do pedido genérico 

formulado na inicial." (Resp n. 329034/MG, Relator Min. Humberto Gomes 

de Barros, j. 14.2.2006)” (...)”. (0006212-05.1998.8.11.0041 - 129051 / 

2013 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - 22/07/2014 - DESA.MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK). Desta forma, tendo se operado a preclusão em face 

do autor e do requerido, passo à apreciação do mérito da demanda. 

Passo, pois à análise do mérito da causa. Pois bem. Cuida-se de ação de 

indenização, onde a parte requerente busca a indenização por danos 

morais ante a demora da requerida em efetuar a religação da sua Unidade 

Consumidora. Primeiramente cumpre-me a análise da possibilidade da 

aplicação das normas do Código Consumeirista ao caso. Em se tratando 

da prestação de serviço público essencial, aplica-se, conforme 

entendimento já sedimentado pela doutrina e jurisprudência, o Código de 

Defesa do Consumidor, mormente ante a clareza de seu artigo art. 3º, § 

2º, quando, no caput define o “fornecedor” como aquele que, entre outras 

atividades elencadas, desenvolve prestação de serviços. Em seguida, 

conceitua a expressão “serviço” para os fins da lei, nos termos seguintes: 

“Art. 3º. (....) §2º- Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração...” Portanto, não se tem dúvidas da 

aplicação do CDC ao caso. Compulsando-se os autos, percebe-se que a 

autora na exordial alegou a ilegalidade na suspensão dos serviços, 

sustentando não haver débitos pretéritos em abertos, entretanto, em 

oposição a tal afirmação, a requerida, na contestação, demonstrou que a 

suspensão se deu tendo em vista o inadimplemento referente à fatura 

01/2016. Adiante, na impuganção, a autora não rebateu a alegação da 

fatura que estava em aberto e mantendo sua narrativa apenas quanto a 

abusividade do tempo para com a religação da energia elétrica: "Ocorre 

que aqui não se discute a legalidade do corte e sim o abuso em face dele, 

pois a religação ocorreu 05 (CINCO), dias depois de o Autor haver 

efetuado o pagamento " Assim, no que tange a demora na ligação, restou 

suficiente provado de que, efetivamente, pleiteou a religação da energia 

elétrica da sua unidade consumidora no dia 02/03/2016, momento posterior 

ao pagamento, e a requerida não observou o prazo de 24 horas para 

prestar o serviço, tal como determina o artigo 176, I da Resolução 414 da 

ANEEL. Dessa forma, deveria a ré ter tomado todas as medidas 

necessárias para proceder a ligação na unidade consumidora da autora. 

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 176, inciso I, 

prevê expressamente que a ligação de unidade consumidora deve efetuar 

a religação de unidade consumidora localizada em área urbana no prazo 

máximo de 24 horas. Logo, a requerida deveria observar o aludido prazo 

para a religação do fornecimento de energia. Outrossim, tendo em vista a 

responsabilidade objetiva imputada à requerida em decorrência da 

aplicação das normas do CDC, na condição de prestadora de serviços, 

possui ela obrigação de zelar pela perfeita qualidade dos serviços que 

oferece a seus clientes, consoante dispõe o art. 14 da Lei Protetiva do 

Consumidor, ao assentar: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. § 4º A responsabilidade pessoal dos 

profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”. 

Assim, havendo falha na prestação de serviço, logo perfazendo ato ilícito, 

e prejuízo da parte autora, inafastável o dever de indenizar, tornando 

despicienda a demonstração da culpa. DO DANO MORAL A necessidade 

de conceituação de dano moral está ligada diretamente a decidibilidade do 

presente caso, restando, portanto, a sua importância. Nas palavras do 

Professor Arnoldo Wald, "Dano é a lesão sofrida por uma pessoa no seu 

patrimônio ou na sua integridade física, constituindo, pois, uma lesão 

causada a um bem jurídico, que pode ser material ou imaterial. O dano 

moral é o causado a alguém num dos seus direitos de personalidade, 

sendo possível à cumulação da responsabilidade pelo dano material e pelo 

dano moral" (Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, 

SP, 1989, p. 407). Quando se fala em caracterização do dano moral 

discutem-se os pressupostos necessários para sua ressarcibilidade. 

Nessa discussão, duas correntes encontram-se presentes; a dos que 

defendem a necessidade de se comprovar a dor; e a dos que entendem a 

necessidade de se comprovar o nexo causal entre o ato praticado pelo 

agente e o dano que por sua vez se presume. Segue-se a segunda 

corrente, que defende que não se está em questão a prova do prejuízo, e 

sim a violação de um direito constitucionalmente previsto. Essa corrente 

também vem encontrando guarida no Superior Tribunal de Justiça, que 

assim já decidiu: "A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de 

que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por 
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força do simples fato da violação (damnum in re ipsa), não havendo que 

se cogitar da prova do prejuízo" (REsp nº 23.575-DF, Relator Ministro 

César Asfor Rocha, DJU 01/09/97). "Dano moral - Prova. Não há que se 

falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, 

o sofrimento, sentimentos íntimos que os ensejam (...)" (REsp nº 

86.271-SP, Relator Ministro Carlos A. Menezes, DJU 09/12/97). A respeito 

do quantum a ser estipulado a título de indenização por dano moral, há que 

se considerarem os comentários de Carlos Roberto Gonçalves, na obra 

“Responsabilidade Civil”, 6ª. edição, Ed. Saraiva, quais sejam: 1) “As leis 

em geral não costumam formular critérios ou mecanismos para a fixação 

do quantum da reparação, a não ser em algumas hipóteses, preferindo 

deixar ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada caso.” (pág. 413). 2) 

“No Brasil, entretanto, com exceção das ações referentes a direitos do 

autor e a direito à imagem, os valores arbitrados, como vimos, somente 

ultrapassam o limite de cem salários mínimos em casos de homicídio. Essa 

moderação se explica pela baixa renda do povo brasileiro e também pelo 

fato de, durante muitos anos, não se indenizar o dano moral.” (pág. 415). 

O que se busca com a indenização por danos morais, é ao menos atenuar 

a dor e o sofrimento da vítima, além de a indenização servir como forma de 

reprimir atos futuros. Nessa linha de raciocínio, resta ao magistrado 

arbitrar o dano moral, levando em conta todas essas circunstâncias, 

aliadas a outras judiciais resultantes dos autos. Sendo assim, com 

moderação, atentando ao nexo de causalidade, proporcionalmente ao grau 

de culpa, levando em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade 

na apuração do “quantum”, atendidas as condições do ofensor, do 

ofendido e do bem jurídico lesado, a requerida deve ser condenada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

suficiente para reprovar a conduta da ré e compensar o aborrecimento da 

autora, pelo atraso na religação. Diante do exposto e considerando o que 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação com fulcro no 

artigo 487, I do Código de processo Civil, para CONDENAR a requerida a 

pagar a indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Com relação ao valor dos danos morais, os juros de mora 

(1% ao mês) e a correção monetária (INPC) deverão incidir da data da 

publicação da sentença, em razão de que somente nesta oportunidade é 

definido o valor devido. Os danos materiais devem ser atualizados desde 

a data do desembolso. Condeno a Requerida, no pagamento das custas e 

despesas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20 % 

(vinte por cento) do valor total da condenação. Se o condenado for 

beneficiário da Justiça Gratuita, deve permanecer suspensa a 

exigibilidade, até a comprovação da mudança na condição de necessitado, 

com a possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo 

do sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida 

obrigação após o período de cinco anos. Com o trânsito em julgado, após 

o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002031-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DOS SANTOS LOPES OAB - MT18468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA KARINA CARNEIRO BATISTA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte executada para, no prazo legal, manifestar acerca da 

impugnação à penhora apresentada pela executada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004268-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE AIRES COUTO OAB - MT16228/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - 121.575.138-92 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004268-35.2016.8.11.0003 EXEQUENTE: LUCIANO 

MEDEIROS CRIVELLENTE EXECUTADO: SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA 

PROCURADOR: JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR DECISÃO Requereu a 

parte exequente o deferimento de penhora on-line do saldo remanescente 

nas contas bancárias da parte executada. Tendo em conta que, nos 

termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o “dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira” figura em primeiro lugar na 

ordem de preferência da penhora, nos termos do disposto no artigo 854 

DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, existentes em 

nome do(s) executado(s) de CPF/CNPJ: 09.195.379/0001-07 Observo o 

valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado; expeço a ordem 

de bloqueio para a busca do valor de R$ 569,96 Considerando que o feito 

se encontrava apto à realização da penhora online, conforme art. 512 §2º 

da CNGC/MT, o feito permaneceu concluso para a realização da ordem de 

bloqueio: Adiante, anexo a respectiva resposta da ordem bloqueio: 

Ressalto que, apenas nesta data lancei e confirmei esta minuta, para que 

assim a parte executada não tivesse ciência de seu conteúdo até a 

constrição efetivada, conforme art. 854 CPC, haja vista a impossibilidade, 

pelo Sistema PJe, deste juízo assinar esta deliberação sem o (automático) 

retorno dos autos à secretaria. Com a vinda da resposta das instituições 

bancárias quanto à indisponibilidade dos valores almejados, verifiquei que 

a mesma restou POSITIVA, havendo a penhora da importância de R$ 

569,96, e , ademais, constatado o excesso providenciei o desbloqueio de 

eventuais valores excessivos que tenham sido bloqueados e a 

transferência dos valores devidos para a conta única. Diante disso, 

intime-se a parte executado, na pessoa de seu advogado para eventual 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do art. 

854, §3º do CPC, contados a partir da data da intimação. Consigno que, 

não tendo advogado constituído nos autos, a parte executada afetada 

pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, por via eletrônica ou por 

carta, direcionada ao endereço de citação ou ao último endereço 

informado nos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010352-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FATIMA DE JESUS SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO JOAO CATARINO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIO DA ROCHA FRADE (EXECUTADO)

 

Vistos e examinados. Tendo em vista a decisão de id. 6682584 que 

delibera: "(...)DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, a uma das varas cíveis da Comarca 

de Itiquira/MT, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.(...)", remetam-se os autos à comarca declinada competente. Não 

sendo possível, cancela-se a distribuição do mesmo, com as devidas 

baixas, e intime-se a parte autora para que tome ciência. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001976-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

EDUARDO CAMILOTTI (EXECUTADO)

CH PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO KLAUS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001976-43.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: CH PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, EDUARDO 
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CAMILOTTI, CARLOS ALBERTO KLAUS, GC PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA Vistos e examinados. Tendo em vista que a 

empresa requerida possui ação de recuperação judicial, intime-se o 

Administrador Judicial da recuperanda para que se manifeste acerca da 

minuta de acordo ora protocolado nos autos, no prazo legal. Cumpra-se. 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003648-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL SERAFIM DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003648-86.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO 

RODOBENS S.A. Advogado do(a) EXEQUENTE: CELSO MARCON - 

MT0011340S EXECUTADO: MIGUEL SERAFIM DE OLIVEIRA DECISÃO 

Vistos e examinados. CONDICIONO O CUMPRIMENTO DA PRESENTE 

DECISÃO À COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

DEVIDAS, EIS QUE O SISTEMA EMITIU ALERTA DE QUE NÃO HÁ GUIA DE 

CUSTAS PAGAS VINCULADA A ESTE FEITO. Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. O 

exequente, ao propor a execução, observou as determinações do artigo 

798 do CPC, estando a peça instruída com o título executivo extrajudicial e 

o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, 

além de terem sido indicados os nomes completos do exequente e do 

executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. De outra banda, o 

demonstrativo do débito contém os requisitos do §único do artigo 798, a 

saber: o índice de correção monetária adotado; a taxa de juros aplicada; 

os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da 

taxa de juros utilizados; a periodicidade da capitalização dos juros; e a 

especificação de desconto obrigatório realizado. Assim, RECEBO A 

PETIÇÃO INICIAL e, nos termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), a serem pagos pelo 

executado. Em conformidade com o disposto no §1°, consigno que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Em obediência ao 

disposto no art. 829 do CPC, DETERMINO a citação do executado para 

pagar a dívida, custas e despesas processais, além de honorários 

advocatícios, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. Caso os 

executados possuam cadastro, na forma do art. 246, V, e art. 6º e 9º da 

lei 11.419/2006, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Determino que, no mandado de citação conste também a ordem 

para penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (§1º). Observando que, a penhora 

deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente (§2º). Segundo o 

artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§ 1°). Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (§ 3°). Por fim, registro que, 

independentemente de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, ambos do CPC. E, 

expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003648-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL SERAFIM DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003533-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOUZA DE JESUS (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000368-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SALAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1000368-44.2016.8.11.0003 Autor: 

REQUERENTE: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SALAS LTDA Réu: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SENTENÇA Vistos e examinados. CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SALAS 

LTDA ingressou com a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E 

DANOS em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ambas devidamente qualificados nos autos. Relatou a 

autora que adquiriu novo elevador para acelerar a construção de um 

edifício e fez pedido de ligação da energia elétrica junto à requerida. 

Enfatizou que, no entanto, passados 7 meses desde o protocolamento do 

pedido, a requerida não instalou a Unidade Consumidora, de modo que a 

autora alugou gerador e passou a adquirir combustível para alimentar o 

mesmo para que não atrasasse a obra, consequentemente, o 

compromisso firmado com os demais compradores das unidades. Pleiteou 

no mérito a condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais e 

indenização por danos morais. Com a inicial vieram documentos. A inicial 

fora recebida. A requerida foi devidamente citada e apresentou 

contestação, alegando preliminarmente a carência da ação - inépcia da 

inicial, e pugnou pela improcedência da ação, sob a alegação que a 

demora da ligação da energia se deu por culpa exclusiva do autor, que 

não realizou a adequação técnica necessária para a medida. O autor 

impugnou a contestação. As partes foram intimadas para especificar 

provas. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Sustenta a requerida que o processo deve ser extinto porque a 

petição é inepta, vez que os apontamentos são vagos e não possuem 

possibilidade jurídica, direito, de requerer o que se pede. A preliminar não 

merece prosperar, haja vista que a petição inicial é perfeitamente 

compreensível, tanto que foi devidamente recebida pelo Juízo, e suas 
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alegações são passíveis de julgamento e análise de direito, cabendo ainda 

no mérito dos autos a análise da existência ou não da possibilidade jurídica 

do pedido ou da causa de pedir. Assim, não há que se cogitar em inépcia 

da inicial. Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR. Inexistem outras preliminares 

a serem apreciadas. Os autos possibilitam o seu julgamento antecipado já 

que o objeto nele enfocado, apesar de ser de fato e de direito, permitem, 

pela prova documental carreada, que seja desde logo proferida uma 

sentença de mérito sem a necessidade de produção de prova em 

audiência, o que, em harmonia com os princípios da celeridade e economia 

processual, aplica-se o artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não 

implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória. 

(Precedentes) 2. O art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão 

racional, valendo-se o magistrado do seu livre convencimento, que 

utiliza-se dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema 

e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, rejeitando 

diligências que delongam o julgamento desnecessariamente. Trata-se de 

remédio processual que conspira a favor do princípio da celeridade do 

processo. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; Número do Registro: 

200200197503; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – 

Número do Processo: 417830; DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA 

TURMA; Ministro Relator: LUIZ FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, 

§ § 1º E 2º, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. 

SUPRIMENTO. I – A nova redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. 

Civil, inserida pela Lei nº 8.952/94, que prevê a realização de audiência 

preliminar, não tem aplicação quando o caso comportar julgamento 

antecipado da lide. II – Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão 

recorrido decorre do exame das peculiaridades fáticas da causa, 

soberanamente delineadas na instância ordinária, e cujo reexame é 

vedado em sede de especial, ante o óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de 

declaração acolhidos, tão-somente, para suprir a omissão apontada. (STJ 

– Superior Tribunal de Justiça; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro 

Relator: CASTRO FILHO).” “Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 

DJU 19.09.90). Consigno que as provas contidas no caderno processual 

são suficientes para compreensão e resolução da demanda, de modo que 

a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada 

antecipadamente. Frise-se que não há que se falar em cerceamento de 

defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas quando da 

petição inicial, da contestação e da impugnação, pelo que aproveito os 

argumentos trazidos por este para análise da demanda. Nesse aspecto, é 

o entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz 

tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a 

realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o 

acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É 

do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de 

quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.” (REsp 

902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” “No sistema de persuasão racional 

adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não 

cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela 

prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, 

tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a 

análise da conveniência e necessidade da sua produção.” (AgRg no Ag 

987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010)” Não resta, pois, demonstrada a 

necessidade de dilação probatória, pois, as provas até então produzidas 

já permitem uma imediata prestação jurisdicional. Destaco ainda, que 

meras alegações são insuficientes para ensejar a dilação probatória. 

Assim, caberia às partes motivar o convencimento do juiz quanto à 

necessidade de dilação probatória, o que não ocorreu nos autos. Nesse 

sentido orienta o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - LIVRE 

CONVENCIMENTO - JUIZ COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA - 

REJEITADA. MÉRITO: AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 

CRIMINAL - INDEPENDENCIA DAS INSTÂNCIAS - DEMONSTRAÇÃO 

SUFICIENTE DA PRÁTICA DO ATO IMPROBO - APROPRIAÇÃO DE TRÊS 

CHEQUES EMITIDOS EM FAVOR DE EMPRESAS PRESTADORAS DE 

SERVIÇOS - FRAUDE NO LANÇAMENTO - FALSIFICAÇÃO DE 

ASSINATURA DE FUNCIONÁRIO DE UMA DAS EMPRESAS FAVORECIDAS 

- ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS CHEQUES ATRAVÉS DE EMPRESA 

DE PROPRIEDADE DA ESPOSA DO RÉU - ARTIGO 9º DA LEI DE 

IMPROBIDADE - ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DESPROPORCIONAL AO 

VALOR DOS CHEQUES - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. “ 

(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, 

desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao 

constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu 

entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para 

a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento 

da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” 2. “No sistema de 

persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 

131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção 

desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da 

verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da 

prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua 

produção.”(AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010)” 3. "[...] As 

decisões do Poder Judiciário não estão vinculadas às conclusões 

adotadas em procedimento administrativo, porquanto, "Há independência 

entre tais instâncias que só é ressalvada quando o juízo criminal (e não a 

instância administrativa) reconhece a inexistência do fato ou da autoria." 

(EDcl no AgRg no REsp 1288970/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 01/06/2012). 4.- "[...] 

Obedecido o princípio da proporcionalidade, mostra-se correta a aplicação 

das penalidades previstas no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92. Precedentes 

do STJ" (REsp n. 291.747/SP, Min. Humberto Gomes de Barros)”. (Ap, 

102055/2013, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/07/2014, Data da publicação no 

DJE 25/07/2014). Passo, pois à análise do mérito da causa. Pois bem. 

Cuida-se de ação de indenização, onde a parte requerente busca a 

indenização por danos morais e matérias ante a demora da requerida em 

efetuar a instalação da sua Unidade Consumidora. Primeiramente 

cumpre-me a análise da possibilidade da aplicação das normas do Código 

Consumeirista ao caso. Em se tratando da prestação de serviço público 

essencial, aplica-se, conforme entendimento já sedimentado pela doutrina 

e jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor, mormente ante a 

clareza de seu artigo art. 3º, § 2º, quando, no caput define o “fornecedor” 

como aquele que, entre outras atividades elencadas, desenvolve 

prestação de serviços. Em seguida, conceitua a expressão “serviço” para 

os fins da lei, nos termos seguintes: “Art. 3º. (....) §2º- Serviço é qualquer 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração...” 

Portanto, não se tem dúvidas da aplicação do CDC ao caso. 

Compulsando-se os autos, percebe-se que a autora fez prova suficiente 

de que, efetivamente, pleiteou a ligação da energia elétrica da sua unidade 

consumidora em agosto de 2016 e a requerida não observou o prazo de 

07 (sete) dias para prestar o serviço, tal como determina a Resolução 414 

da ANEEL. Dessa forma, deveria a ré ter tomado todas as medidas 

necessárias para proceder a ligação na unidade consumidora da autora. 

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 31, inciso III, 

prevê expressamente que a ligação de unidade consumidora deve efetuar 

a ligação de unidade consumidora localizada em área urbana no prazo 

máximo de 07 (sete) dias úteis. Logo, a requerida deveria observar o 

aludido prazo para a ligação do fornecimento de energia. Ademais, a 

requerida alegou que a parte autora não cumpriu com seu dever de 

adequar as instalações, contudo limitou-se a juntar documentos expedidos 

de forma unilateral, que não possuem o condão de comprovar a 

veracidade dos fatos alegados. Outrossim, tendo em vista a 

responsabilidade objetiva imputada à requerida em decorrência da 

aplicação das normas do CDC, na condição de prestadora de serviços, 

possui ela obrigação de zelar pela perfeita qualidade dos serviços que 

oferece a seus clientes, consoante dispõe o art. 14 da Lei Protetiva do 

Consumidor, ao assentar: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 
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sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. § 4º A responsabilidade pessoal dos 

profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”. 

Assim, a falha na prestação de serviço, a demora na instalação da 

unidade consumidora do autor demonstra o ato ilícito; havendo prejuízo da 

autora, inafastável o dever de indenizar, tornando despicienda a 

demonstração da culpa. DO DANO MORAL A necessidade de 

conceituação de dano moral está ligada diretamente a decidibilidade do 

presente caso, restando, portanto, a sua importância. Nas palavras do 

Professor Arnoldo Wald, "Dano é a lesão sofrida por uma pessoa no seu 

patrimônio ou na sua integridade física, constituindo, pois, uma lesão 

causada a um bem jurídico, que pode ser material ou imaterial. O dano 

moral é o causado a alguém num dos seus direitos de personalidade, 

sendo possível à cumulação da responsabilidade pelo dano material e pelo 

dano moral" (Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, 

SP, 1989, p. 407). Quando se fala em caracterização do dano moral 

discutem-se os pressupostos necessários para sua ressarcibilidade. 

Nessa discussão, duas correntes encontram-se presentes; a dos que 

defendem a necessidade de se comprovar a dor; e a dos que entendem a 

necessidade de se comprovar o nexo causal entre o ato praticado pelo 

agente e o dano que por sua vez se presume. Segue-se a segunda 

corrente, que defende que não se está em questão a prova do prejuízo, e 

sim a violação de um direito constitucionalmente previsto. Essa corrente 

também vem encontrando guarida no Superior Tribunal de Justiça, que 

assim já decidiu: "A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de 

que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por 

força do simples fato da violação (damnum in re ipsa), não havendo que 

se cogitar da prova do prejuízo" (REsp nº 23.575-DF, Relator Ministro 

César Asfor Rocha, DJU 01/09/97). "Dano moral - Prova. Não há que se 

falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, 

o sofrimento, sentimentos íntimos que os ensejam (...)" (REsp nº 

86.271-SP, Relator Ministro Carlos A. Menezes, DJU 09/12/97). A respeito 

do quantum a ser estipulado a título de indenização por dano moral, há que 

se considerarem os comentários de Carlos Roberto Gonçalves, na obra 

“Responsabilidade Civil”, 6ª. edição, Ed. Saraiva, quais sejam: 1) “As leis 

em geral não costumam formular critérios ou mecanismos para a fixação 

do quantum da reparação, a não ser em algumas hipóteses, preferindo 

deixar ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada caso.” (pág. 413). 2) 

“No Brasil, entretanto, com exceção das ações referentes a direitos do 

autor e a direito à imagem, os valores arbitrados, como vimos, somente 

ultrapassam o limite de cem salários mínimos em casos de homicídio. Essa 

moderação se explica pela baixa renda do povo brasileiro e também pelo 

fato de, durante muitos anos, não se indenizar o dano moral.” (pág. 415). 

O que se busca com a indenização por danos morais, é ao menos atenuar 

a dor e o sofrimento da vítima, além de a indenização servir como forma de 

reprimir atos futuros. Nessa linha de raciocínio, resta ao magistrado 

arbitrar o dano moral, levando em conta todas essas circunstâncias, 

aliadas a outras judiciais resultantes dos autos. Sendo assim, com 

moderação, atentando ao nexo de causalidade, proporcionalmente ao grau 

de culpa, levando em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade 

na apuração do “quantum”, atendidas as condições do ofensor, do 

ofendido e do bem jurídico lesado, a requerida deve ser condenada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

suficiente para reprovar a conduta da ré e compensar o aborrecimento da 

autora, pelo atraso na religação. DO DANO MATERIAL Os danos materiais 

estão devidamente comprovados nos autos, haja vista a juntada do recibo 

de id.1101343 e 1101345. Enseja o pagamento dos danos materiais 

referente ao período em que a parte autora necessitou alugar os referidos 

geradores de energia elétrica ante a demora da instalação da unidade 

consumidora pela parte ré, tendo em vista que, como concessionária de 

serviço de bem público, e conforme resolução da ANEEL, esta tinha o 

prazo de 07 dias para a instalação e disponibilização da energia elétrica 

para a continuidade da obra. APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

CONSUMIDOR - DEMORA NA LIGAÇÃO DA ENERGIA NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA 

COMPROVADA PARA A DEMORA NO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - RECURSO NÃO 

PROVIDO. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, motivo 

porque a concessionária não pode retardar seu fornecimento, sem que 

apresente justificativa plausível para tanto, devendo ser respeitados os 

prazos indicados na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Aplica-se a tal 

relação jurídica, o Código de Defesa do Consumidor, conforme 

precedentes das Cortes Superiores, cujas disposições determinam que as 

concessionárias de serviço público são obrigadas a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e a manter a continuidade quanto aos 

essenciais, que é o caso do fornecimento de energia elétrica. A 

responsabilidade objetiva decorre da obrigação de eficiência dos 

serviços, sendo que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estendeu 

essa norma às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de 

serviço público. O serviço de fornecimento de energia que só é 

disponibilizado mais de dois meses depois da respectiva solicitação, sem 

justificativa, enseja a indenização por danos materiais e morais, mormente 

quando o consumidor traz elementos nos autos que justificam tal 

condenação. O quantum indenizatório, por danos morais, é fixado de 

acordo com as peculiaridades do caso concreto, obedecendo, ainda, a 

sua dupla finalidade, preventiva-punitiva e observando os princípios da 

razoabi l idade e da proporcional idade. (TJ-MS - APL: 

00093205520108120021 MS 0009320-55.2010.8.12.0021, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 10/06/2014, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE HABITAR O NOVO 

IMÓVEL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS EM MENOR EXTENSÃO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. - 

Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6º, da CF/88. Relação de consumo. 

Inteligência do art. 14, § 1º, do CDC, em face da prestação defeituosa do 

serviço, e do art. 22 do CDC, frisando que as concessionárias de serviço 

público são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros 

e a manter a continuidade quanto aos essenciais, que é o caso do 

fornecimento de energia elétrica. - Caso que o autor solicitou a ligação da 

energia elétrica em seu terreno para dar início a construção da casa 

própria em maio de 2012 e o serviço somente foi disponibilizado no final de 

julho de 2013, importando salientar que, ainda que necessária a realização 

de obras de extensão de rede, a demora na disponibilização do serviço 

ultrapassou o razoável, visto que excedeu um ano. - Danos materiais 

devidamente comprovados, contudo em menor extensão, uma vez que 

tomando as informações da própria inicial e o termo do contrato de 

locação (fls. 26-29), o valor deve ser reduzido, isso porque o tempo que o 

autor ficou impedido de utilizar a residência recém construída foi de oito 

(8) meses e não de dez (10) meses como considerou a sentença e, 

sopesando que o valor do aluguel mensal mais... taxas era de R$ 370,00 

(fls. 30-31), o total a título de dano material corresponde a R$ 2.960,00. - 

Caracterizada a ilicitude da conduta da concessionária, ao deixar, 

injustificadamente, de atender em tempo razoável ao pedido de ligação 

para o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, situação 

que revela falha na prestação do serviço. Trata-se, ademais, de dano "in 

re ipsa", dispensando maior comprovação. - Valor arbitrado pelo juízo 

singular (R$ 7.880,00) que não comporta redução, considerando as 

peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato do autor ficar 

impossibilitado de habitar o novo imóvel, cujo habite-se foi concedido em 

novembro de 2012 (fl. 25) e a energia, solicitada em maio de 2012, foi 

fornecida apenas em julho de 2013. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70068139559, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

08/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068139559 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 08/06/2016, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 10/06/2016) Isto posto, devem ser 

indenizados pela requerida os valores demonstrados que totalizam 

R$60.826,81 (sessenta mil oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e um 

centavos). Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação com fulcro no artigo 487, I do 

Código de processo Civil, para CONDENAR a requerida a pagar a 

indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
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reais) e indenização por danos materiais no valor de R$60.826,81 

(sessenta mil oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos). Com 

relação ao valor dos danos morais, os juros de mora (1% ao mês) e a 

correção monetária (INPC) deverão incidir da data da publicação da 

sentença, em razão de que somente nesta oportunidade é definido o valor 

devido. Os danos materiais devem ser atualizados desde a data de cada 

desembolso. Condeno a Requerida, no pagamento das custas e despesas 

processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20 % (vinte por 

cento) do valor total da condenação. Se o condenado for beneficiário da 

Justiça Gratuita, deve permanecer suspensa a exigibilidade, até a 

comprovação da mudança na condição de necessitado, com a 

possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida obrigação 

após o período de cinco anos. Com o trânsito em julgado, após o 

cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000514-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SOARES DA COSTA OAB - MT5157/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000514-51.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP0209551A 

REQUERIDO: RONE RODRIGUES DE OLIVEIRA Advogado do(a) 

REQUERIDO: GABRIEL SOARES DA COSTA - MT5157/O DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000451-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JERONIMO VILELA DE MORAES FILHO (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. BANCO PAN S.A ingressou com a presente AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO em face de JERONIMO VILELA DE MORAES 

FILHO, ambos devidamente qualificados nos autos. A medida liminar de 

busca e apreensão foi deferida, o bem foi apreendido, o requerido foi 

citado, mas não apresentou tempestiva contestação. A parte autora 

manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta 

que a parte ré foi devidamente citada e não apresentou contestação, com 

fulcro no teor da certidão da Sra. Gestpra, DECRETO A SUA REVELIA, o 

que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor. Deste modo, passo a conhecer diretamente do 

pedido, na forma do artigo 355, II, do CPC. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). Destaco, ainda, que os autos possibilitam o seu 

julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, apesar de ser de 

fato e de direito, permitem, pela prova documental carreada, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de prova em audiência, o que, em harmonia com os princípios da 

celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Isto posto, passo ao 

julgamento da lide. Da análise do que consta nos autos verifico que os 

fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto 

probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem 

como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado 

que a devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas. Ademais, a 

ré, ao ser citada, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer 

manifestação no feito, de forma que não se negou a existência da dívida. 

Dessa forma, a procedência da ação de depósito é medida que se impõe, 

eis que estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie. Posto 

isso, com fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, declarando rescindido o contrato celebrado entre as 

partes e consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e 

exclusiva do bem. Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no 

registro de propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o 

que faltou ao devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação. Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003213-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NEPOMUCENA FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002607-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HORTENCIO CROARE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARIA MAMEDE DE LUCENA (RÉU)

 

Vistos e examinados. Devido ao período de férias dos advogados que se 

estenderá até 20/01/2018 redesigno o ato para o dia 07/03/2018 às 09 

horas, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Proceda-se a intimação das 

partes (via procurador) e seus advogados para que compareçam à 

audiência. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1010245-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS NOMA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA OAB - RO3551 (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO OAB - RO5836 (ADVOGADO)

JEVERSON LEANDRO COSTA OAB - RO3134 (ADVOGADO)

MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA OAB - RO3046 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA DE SANTANA TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 26,00 (vinte e 

seis reais). Devendo ser depositado na Central de Pagamento de 

Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento nº 07/2017-CGJ, 

encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme disposto no Capítulo 

3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010236-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MARIA DA SILVA SOUZA (AUTOR)

BRAULIO BALBINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: BRAULIO BALBINO DE SOUZA, CRISTINA 

MARIA DA SILVA SOUZA RÉU: CAROLINA MINERADORA E 

TRANSPORTADORA LTDA - EPP DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao 

autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) Não 

há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 06/03/2018 às 8 hrs. A audiência será 

realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da 

Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca; consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 
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úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006500-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MAGALHAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA TEREZINHA FACHIM (RÉU)

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (RÉU)

JORGE CORREIA FARIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar regular prosseguimento 

ao feito, postulando o que entender de direito em especial quanto a citação 

dos requeridos que ainda não foram citados, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005558-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HONORIO MOREIRA VAZ (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1010155-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA JAQUELINE HERMISDORFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Intima-se a parte autora para que, no prazo legal, 

emende a inicial,vez que não possui comprovante de vínculo jurídico da 

autora com a requerida, para, nesse momento este juizo receba a inícial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1010342-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FLORIANA GONCALVES PAYAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Intima-se a parte autora para que, no prazo legal, 

emende a incial, vez que não possuí comprovante de vínculo jurídico da 

autora com a requerida, para nesse momento o juízo receba a incial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010091-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE RODRIGUES BEZERRA (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Considerando que o valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor, na ação de 

busca e apreensão o correto valor da causa corresponde à quantia que 

se exige do réu para a purgação da mora, e não apenas o valor das 

prestações em atraso. Desta feita, com fulcro no disposto no art. 292 §3o 

do CPC, corrijo de ofício, o valor da causa, vez que verifico que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão e ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, passando o valor da causa a ser de 

R$17.275,06. Intime-se parte autora para que, no prazo 15 (quinze) dias, 

recolha as custas devidas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290 do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010410-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIEL SABINO PERZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Tendo em conta o alerta, emitido pelo sistema, de 

que não há guia de custas pagas vinculada a este processo, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo legal e sob as penas da lei, 

regularize a pendência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1005108-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER OAB - MT19321/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005108-11.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DANIEL SOARES BEZERRA 

REQUERIDO: OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME Vistos e examinados. 

Recebo a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA, por 

estarem preenchidos os requisitos legais. Apense-se aos autos a que se 

referem. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no 

prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. 

Administrador Judicial, para sua manifestação, também devendo ser 

observado o prazo legal. Em seguida, tornem-me conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1005108-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER OAB - MT19321/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005108-11.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DANIEL SOARES BEZERRA 

REQUERIDO: OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME Vistos e examinados. 

Recebo a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA, por 

estarem preenchidos os requisitos legais. Apense-se aos autos a que se 

referem. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no 

prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. 

Administrador Judicial, para sua manifestação, também devendo ser 

observado o prazo legal. Em seguida, tornem-me conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001391-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE GOES (AUTOR)

VIGO AUTO PECAS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

outros (RÉU)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL PARA, NO PRAZO DE CINCO 

DIAS, RETIRAR AS CHAVES DEPOSITADAS NESTA SECRETARIA, 

REFERENTES À LACRAÇÃO DA FALIDA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010400-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVARO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO OAB - MT17081/B-B 

(ADVOGADO)

EDGARD GOMES DE CARVALHO OAB - MT10143/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: JOSE ALVARO PEREIRA DA SILVA RÉU: 

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. DECISÃO Vistos e examinados. 

Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC), 

razão pela qual a recebo. Não há pedido de tutela provisória. Designo 

Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 13/03/2018 às 7hrs. A 

audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca; consigno que não foi agendada data mais breve 

uma vez que devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 

e seus §§, contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso 

temporal maior para o cumprimento das determinações judiciais, 

principalmente quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem 

como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo autocomposição 

entre as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da 

audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008064-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA REIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: N C IMOVEIS LTDA RÉU: RITA DE CASSIA REIS 

DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual 

por Inexecução Voluntária cumulada com Reintegração de Posse e Perdas 

e Danos e pedido de liminar. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC), razão pela qual a 

recebo. Pleiteia a Autora, a título de tutela antecipada, o deferimento de 

reintegração de posse, sob a alegação de que firmou contrato de 

instrumento particular de compra e venda com a demandada, cujo valor da 

transação imobiliária à época correspondia a R$ 111.004,00 e deveriam 

ser pagos em 120 parcelas mensais de R$ 881,00 e R$ 5.284,00 como 

arras, e que, no entanto, a demandada, após certo tempo, deixou de 

cumprir com suas obrigações contratuais, tornando-se inadimplente. Narra 

que a requerida deixou de pagar as parcelas desde 10/11/2015, restando 

021 parcelas em atraso, perfazendo a divida um montante de R$ 

30.594,43; informa ainda que a ré não quitou o IPTU do imóvel no valor total 

de R$ 3.943,87. Ocorre que para a concessão da antecipação de tutela, é 

indispensável que o postulante instrua a inicial com prova documental 

capaz de convencer o julgador acerca da verossimilhança do direito 

alegado (fumus boni iuris) e da necessidade emergencial da medida, em 

face do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora), não tendo ficado claro acerca dos motivos ensejaram 

o inadimplemento contratual por parte da Requerida. Atento a tais 

ensinamentos, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento 

pretendido, considerando que subsiste controvérsia a respeito da 

responsabilidade pelo inadimplemento contratual debatido na espécie, cujo 

seguro desate somente poderá acontecer ao cabo da instrução 

processual, sendo, portanto, inoportuna a implementação de qualquer 

medida satisfativa e antecipatória nesta etapa da contenda, especialmente 

com o conteúdo possessório requestado pelo autor, conforme tem 

recomendado a jurisprudência pátria, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. 

NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM 

VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO 

JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE 

CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA 

BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a 

Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não 

adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia manifestação 

judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de 

imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que 

existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de 

observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por 
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conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de 

posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, 

pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será 

avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, 

para afastar a antecipação de tutela. (REsp 620787/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, REPDJe 

15/06/2009, REPDJe 11/05/2009, DJe 27/04/2009).” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. Em ação de ação de rescisão contratual c/c 

reintegração de posse, não se pode deferir antecipadamente tutela 

possessória, quando ainda não apreciada a rescisão do contrato de 

compra e venda do imóvel. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 

10016130041847001 MG , Relator: Saldanha da Fonseca, Data de 

Julgamento: 24/07/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/07/2013)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 

C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS 

DA TUTELA, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL 

EM FAVOR DA AUTORA - INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE 

DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "É imprescindível à 

prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de 

compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do 

contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da 

necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os 

contratos. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela 

reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de 

compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver 

posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (STJ. REsp 

620787/SP - Quarta Turma - Rel. Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO - j. 

28/04/2009) (TJ-PR - EXSUSP: 10534762 PR 1053476-2 (Acórdão), 

Relator: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira, Data de Julgamento: 19/11/2013, 

7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1241).” Com essas 

considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada. Designo 

Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 13/03/2018 às 09h. A 

audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários; 

consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

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

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1010146-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JOSE FRANCELINO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à 

parte autora. Recebo a inicial, no rito ordinário, haja vista atender os 

requisitos legais. Cite-se o requerido, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004132-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA MARQUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002647-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KETULLY ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VILELA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002076-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006062-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (AUTOR)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT0012627A (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A O GOTARDO & CIA LTDA (RÉU)

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 159 de 1153



VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - MT2320/O (ADVOGADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, em 10 dias, dar cumprimento ao 

item 3 da determinação preferida no dia 19/12/2017, ID. 11200381, nos 

termos seguintes: " 3 – Intime-se a recuperanda para que, no prazo de 10 

(dez) dias, carreie aos autos a documentação solicitada pelo 

administrador judicial no item 10 da petição de Id. 10990128. "

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002355-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002355-18.2016.8.11.0003 REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos e 

examinados. Considerando que, no momento do recebimento da petição 

inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista teores do 

Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela Exma. Presidente 

do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, onde se afirmava 

que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de trabalho das unidades 

judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 09/2016-CM que dava 

conta da falta de estrutura física e de pessoal suficiente nos Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das comarcas 

do Estado de Mato para atender a toda demanda; Considerando que 

atualmente esta comarca de Rondonópolis conta com conciliadora judicial 

devidamente credenciada no TJMT e habilitada para a realização das 

audiências de conciliação e/ou mediação; Considerando que, na reunião 

que a CGJ-MT realizou com os magistrados do polo de Rondonópolis no 

dia 06 de março, a conciliação foi apresentada como uma das principais 

metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pela 

Corregedoria Nacional de Justiça e pela gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, 

considerando que a conciliação pode ser realizada a qualquer tempo e 

que o Juízo deve incentivar os atos conciliatórios, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/05/2017 às 09:10hs, a qual será realizada na 

sala de audiências desta vara (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), pela conciliadora judicial AMANDA LIMA 

RIBEIRO, nos moldes do regramento expresso no art. 1º do Provimento 

09/2016-CM e artigo 334, §1º do CPC. Justifico que a audiência não foi 

agendada para data mais breve em razão do artigo 334 do CPC 

estabelecer que o ato deverá ser designado com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias. Proceda-se a intimação das partes e seus advogados 

para que compareçam à audiência. Cientifique-se as partes de que 

deverão comparecer à audiência acompanhados de advogado ou 

defensor público; e que o não comparecimento injustificado (da parte 

autora ou requerida), será considerado ato atentatório à dignidade da 

Justiça, com a cominação de multa de 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. 

Em consonância com o disposto no Provimento 09/2016 do Conselho da 

Magistratura do Estado de Mato Grosso c/c os art. 334, §1º e art. 169 do 

CPC, estabeleço os honorários da conciliadora em R$60,00 (sessenta 

reais) hora, considerando a causa em espécie e o grau de empenho e 

dedicação exigidos do expert conciliador, segundo o critério da 

proporcionalidade. Determino que cada parte deposite 50% (cinquenta por 

cento) do valor arbitrado, diretamente na conta indicada pela conciliadora 

(Banco Brasil – Agência 551-7 Conta 77021-3, CPF: 021.014.041-09), nos 

termos da regra expressa no Provimento 09/2016-CM, anexo único, 

competindo à parte, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação 

desta decisão, comprovar nos autos o depósito. Havendo necessidade de 

prosseguimento da sessão de conciliação (§2º, art. 334, CPC/2015), as 

partes ratearão novos honorários no mesmo patamar de R$60,00 

(sessenta reais), depositados na mesma conta e no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da designação em continuidade. Uma vez que as partes 

devem comparecer obrigatoriamente à sessão, convém ressaltar que esta 

só será redesignada mediante prévio depósito dos honorários do expert 

mediador (a exemplo da prática adotada com todos os demais auxiliares 

da justiça). Em caso de recusa ou omissão de qualquer das partes em 

recolher sua cota parte dos honorários, incidirá a regra do artigo 334, §8º 

do CPC/2015. Caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita, e 

venha a restar vencedora na presente ação, os honorários aqui 

arbitrados serão pagos pela parte sucumbente ao final e/ou sendo esta a 

sucumbente, a atuação do mediador se dará segundo a regra da 

compensação do art. 169, §2º do CPC/2015. Havendo autocomposição 

entre as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, tornem-me 

igualmente conclusos para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002823-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do autor para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002677-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR)

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEI SELVIM BARRIOS (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, recolher as 

custas e taxas judiciárias, sendo que não foi localizado seu comprovante 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002677-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR)

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEI SELVIM BARRIOS (RÉU)

 

Vistos e examinados. Redesigno o ato para o dia 22 de Janeiro de 2017, 

às 15:00 horas, a qual será realizada na sala de audiências desta vara 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Proceda-se a intimação das 

partes (via procurador) e seus advogados para que compareçam à 

audiência. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003336-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO TRANSPORTE 

TERRESTRE DE RONDONPOLIS E REGIO - STTRR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 (ADVOGADO)

ANDRE ROCHA DE SOUZA OAB - MT20964/O (ADVOGADO)

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORDEIRO ELETROTECNICA E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009155-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA BARBOSA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008497-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MARIA PIRES DA SILVA (AUTOR)

GERALDO MARTINS DE MELO (AUTOR)

ANEZIA MARTINS NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do autor para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009220-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THATELY DANIELY ALVES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do autor para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003956-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ALEXANDRE GONCALVES (AUTOR)

GENI FERREIRA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO RODRIGUES FONTOURA (RÉU)

Lourdes Fernandes Vaz (RÉU)

MARIA IVANI SANTOS FONTOURA (RÉU)

MARIA ADELMA LIMA DA SILVA (RÉU)

Eliane Moreira da Silva (RÉU)

MAURO MENDES DE ANDRADE (RÉU)

Roseli Barbosa de Oliveira (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor para, em cinco dias, manifestar acerca 

das tentativas frustradas de citação dos requeridos Otacílio e Maria Ivani, 

informando endereço hábil à citação, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003956-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ALEXANDRE GONCALVES (AUTOR)

GENI FERREIRA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO RODRIGUES FONTOURA (RÉU)

Lourdes Fernandes Vaz (RÉU)

MARIA IVANI SANTOS FONTOURA (RÉU)

MARIA ADELMA LIMA DA SILVA (RÉU)

Eliane Moreira da Silva (RÉU)

MAURO MENDES DE ANDRADE (RÉU)

Roseli Barbosa de Oliveira (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor para, em cinco dias, manifestar acerca da 

tentativa frustrada de citação da confinante Lourdes Ferraz, considerando 

que a citação do confinante deverá ser pessoal e o aviso de recebimento 

encontra-se subscrito por pessoa diversa, BEM COMO, manifestar acerca 

da citação da confinante Eliane Moreira da Silva, TUDO SOB PENA DE 

EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006175-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA MONTRESOR LOGISTICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

decurso do prazo de citação e intimação sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007997-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO E CONVENIENCIA AZALEIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do autor para, no prazo legal, manifestar acerca do decurso do 

prazo de citação e intimação sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007451-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)
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Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

decurso do prazo de citação e intimação sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008744-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSIEL DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008262-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA GOMES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003543-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARSON MACHADO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MARCIA REGINA DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

M & M DE ALMEIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003681-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GIBIM BEZERRA OAB - MT21730/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOP.CENTRAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 

Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 

suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que atualmente esta comarca de Rondonópolis 

conta com conciliadores judiciais devidamente credenciados no TJMT e 

habilitados para a realização das audiências de conciliação e/ou 

mediação. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 

apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15/03/2018 às 

16:00hs. Proceda-se a intimação das partes (via procurador) e seus 

advogados para que compareçam à audiência. Cientifique-se as partes de 

que deverão comparecer à audiência acompanhados de advogado ou 

defensor público; e que o não comparecimento injustificado (da parte 

autora ou requerida), será considerado ato atentatório à dignidade da 

Justiça, com a cominação de multa de 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. 

Advirto que a audiência de conciliação só não será realizada na hipótese 

do artigo 334, § 4o, inciso I e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre 

as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, tornem-me 

igualmente conclusos para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003124-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO DE ALMEIDA CELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS MARCELLO DE SA E BENEVIDES FILHO (REQUERIDO)

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 

Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 

suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que atualmente esta comarca de Rondonópolis 

conta com conciliadores judiciais devidamente credenciados no TJMT e 

habilitados para a realização das audiências de conciliação e/ou 

mediação. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 

apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15/03/2018 às 

17:00hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM). Proceda-se a 

intimação das partes (via procurador) e seus advogados para que 

compareçam à audiência. Cientifique-se as partes de que deverão 

comparecer à audiência acompanhados de advogado ou defensor público; 

e que o não comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), 

será considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação 

de multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001256-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO PASSOS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDREIA ALVES OAB - MT9416/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

MAXYBENS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE OAB - MT6973/O (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 

Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 

suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 

apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08/03/2018 às 

17:00hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM). Proceda-se a 

intimação das partes (via procurador) e seus advogados para que 

compareçam à audiência. Cientifique-se as partes de que deverão 

comparecer à audiência acompanhados de advogado ou defensor público; 

e que o não comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), 

será considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação 

de multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001256-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO PASSOS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES OAB - MT9416/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

MAXYBENS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE OAB - MT6973/O (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 

Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 

suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 

apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08/03/2018 às 

17:00hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM). Proceda-se a 

intimação das partes (via procurador) e seus advogados para que 

compareçam à audiência. Cientifique-se as partes de que deverão 

comparecer à audiência acompanhados de advogado ou defensor público; 

e que o não comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), 

será considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação 

de multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004601-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ. Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à 

análise das preliminares arguidas pela requerida. 1 – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Afasto a preliminar de carência da 

ação por falta de interesse de agir, vez que o fato da parte autora ter 

dado quitação plena pela via administrativa, ao que ora está pleiteando 

judicialmente, não obsta o seu direito de ação para requerer o pagamento 

de eventual diferença que entenda ser cabível. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO MÍNIMO – INDEXADOR – 

POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO 

DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – INADMISSIBILIDADE – 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado está o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não traduz 

renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada. 2- Da leitura da contestação, verifica-se que a parte 

demandada alegou preliminar de “Ausência de Pressuposto de 

Constituição e Desenvolvimento válido e Regular do Processo”, haja vista 

o comprovante de residência trazido ao feito estar em nome de terceiro, 

requerendo, a intimação do autor para a regularização processual. 
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Ademais, a jurisprudência assegura que o comprovante de residência não 

constitui documento indispensável ao ajuizamento das ações de 

indenização, não havendo previsão legal para tal exigência: "APELAÇÃO 

CÍVEL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - FALTA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA 

CASSADA. - O art. 282 do Código de Processo Civil dispõe ser requisito 

da petição inicial a indicação do domicílio das partes. - É desnecessária a 

instrução da petição inicial com documento capaz de comprovar que o 

autor reside no endereço por ele indicado. RECURSO PROVIDO. 

SENTENÇA CASSADA." (TJMG. Proc. 1.0024.12.242950-9/001. Des. Rel. 

Gutemberg da Mota e Silva. Dje 07/03/2013). 3-Não há razões para se 

decretar a extinção da ação por falta de documentação, podendo o autor 

apresentar o seu RG e CPF a qualquer momento, sem que isso represente 

prejuízos para a requerida. Isto posto, determino a intimação da autora, 

para que no prazo legal, traga ao feitos os documentos citados legíveis. 

Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem 

representadas e o processo encontra-se em ordem, de maneira que o 

declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a existência da 

incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de prova pericial. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

FEVEREIRO de 2018, às 13:30 horas, quando estará sendo realizado 

mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. MARCOS 

GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no Hospital 

Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, CEP 

787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 2922 

(Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002860-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEI AREVALO DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1002860-09.2016.8.11.0003 AUTOR: DIRLEI AREVALO DE MOURA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ. Não é o caso de julgamento antecipado da 

lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela requerida. 1 – 

AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML: Afasto a preliminar de extinção da ação por 

ausência de laudo do IML, uma vez que tal documento não é imprescindível 

para a propositura da ação. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO – JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA PELO STJ - ART. 543-C DO CPC, § 7º, II, DO CPC - JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ACÓRDÃO SEM EFEITO - REAPRECIAÇÃO 

DO RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - 

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER 

PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - 

PRESCRIÇÃO AFASTADA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - 

APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - NEXO DE CAUSALIDADE 

E GRAU DA LESÃO DEMONSTRADO POR EXAME DE CORPO DE DELITO - 

INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO 

APURADA E FIXADA NO LAUDO - REPARAÇÃO PROPORCIONALMENTE 

DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA CÁLCULO DE 

INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - 

FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DO ACIDENTE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A falta de juntada do laudo do Instituto 

Médico Legal não autoriza a extinção do processo por não se tratar de 

documento imprescindível à propositura da ação de cobrança de 

indenização do seguro DPVAT, em vista da possibilidade de comprovação 

do grau e da extensão das lesões por outros meios.(...) (Ap 114538/2010, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - SUPRIDA - 

DOCUMENTOS QUE CONFERE CERTEZA ÁS ALEGAÇÕES - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA - 

COMPROVADA PELO PRÓPRIO JUÍZO EM AUDIÊNCIA - DIMINUIÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE 

DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Documentos e fotos apresentados com a inicial, ainda, a constatação do 

próprio juízo na audiência de instrução comprova a amputação de um dos 

membros inferior da vítima, a perna esquerda, decorrente de acidente de 

trânsito, sendo desnecessária a realização de perícia, além de suprir a 

ausência de Laudo Oficial do IML, que sequer trata-se de documento 

indispensável à propositura de ação judicial. (...)”. (Ap 90914/2011, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/02/2012, Publicado no DJE 06/03/2012). Portanto, razão alguma assiste 

à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 2- FALTA DE 

PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO: Afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir por inexistência de prévio pedido administrativo. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, EM PRIMEIRO 

GRAU – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, 

DA CF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em 

atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da 

CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para 

ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT.” (Ap, 83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da 

publicação no DJE 10/09/2014.) Assim, razão alguma assiste à ré nesse 

particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada Inexistem outras 

preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o 

processo encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo 

como pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física 

alegada na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 13:50 

horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. 

Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, 

com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 

2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$350. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005534-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY DE LIMA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 

Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 

suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 
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apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28/03/2018 às 

17:00hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM). Proceda-se a 

intimação das partes (via procurador) e seus advogados para que 

compareçam à audiência. Cientifique-se as partes de que deverão 

comparecer à audiência acompanhados de advogado ou defensor público; 

e que o não comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), 

será considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação 

de multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004102-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BARBOSA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1004102-03.2016.8.11.0003 AUTOR: ANDRE BARBOSA PIRES RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

23 de FEVEREIRO de 2018, às 15:20 horas, quando estará sendo 

realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. 

MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no 

Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, 

CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 

2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002079-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EXECUTADO)

MARCOS LEAO CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar dando regular 

prosseguimento ao feito, indicando endereço hábil à citação dos 

executados Norival e Master Agroindustrial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004232-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WOSHINGTON ROBERTO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos e examinados. Designo a audiência de instrução e julgamento para 

o dia 23 de Fevereiro de 2018, às 08:00 horas, quando estará sendo 

realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. 

MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no 

Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, 

CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 

2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004898-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA WATANABE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB - MT22331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004898-91.2016.8.11.0003 REQUERENTE: SANDRA 

MARIA WATANABE Advogado do(a) REQUERENTE: VALENTINA EVANITA 

DE OLIVEIRA - MT22331/O REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 
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conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003884-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDA MENDES DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

citação da requerida indicando endereço hábil para tanto.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003727-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOELEN FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 28,00 (vinte e 

oito reais). Devendo ser depositado na Central de Pagamento de 

Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento nº 07/2017-CGJ, 

encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme disposto no Capítulo 

3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006398-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIMAR CORTES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009473-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008016-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BASTO FERREIRA (AUTOR)

REINALDO APARECIDO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008646-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008385-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU BRITO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001308-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE VASCONCELOS PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ PERMANENTE. Não é o caso de julgamento 

antecipado da lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela 

requerida. 1 – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: 

Afasto a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, vez 

que o fato da parte autora ter dado quitação plena pela via administrativa, 

ao que ora está pleiteando judicialmente, não obsta o seu direito de ação 

para requerer o pagamento de eventual diferença que entenda ser 

cabível. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO 

MÍNIMO – INDEXADOR – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR 

COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – 

INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado 

está o entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, 

mas relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não 

traduz renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 
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da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As 

partes estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de 

maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a 

existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de 

prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de FEVEREIRO de 2018, às 15:30 horas, quando estará sendo realizado 

mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. MARCOS 

GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no Hospital 

Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, CEP 

787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 2922 

(Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004265-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENEFFER DE PONTES BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Com fulcro no artigo 485, § 1º, do CPC, determino a 

intimação da parte autora pessoalmente, para que no prazo de 05 dias, 

promova as diligências cabeis no feito. Pois, intimada para suprir à falta de 

endereço a mesma quedou-se inerte, conforme certidão de ID: 10257730. 

Decorrido o prazo, sem manifestação conclusos para extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004259-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. Q. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Designo a audiência de instrução e julgamento para 

o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 15:40 horas, quando estará sendo 

realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. 

MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no 

Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, 

CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 

2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Ante a existência de menores no polo da 

ação, vistas ao Ministério Público. Intimem-se a todos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001825-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON RODRIGUES DOURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT que 

seguirá pelo rito ordinário. Não é o caso de julgamento antecipado da lide. 

Passo à análise das preliminares arguidas pela requerida: Da preliminar de 

despesas médicas. Compulsando os autos, verifico que a preliminar 

arguida em contestação pela ré não merece acolhida, pois, na exordial o 

autor pleiteou pelo reembolso das despesas no valor de R$980,20, o que 

estando respaldado através do documento de id: 5601061. Isto posto, não 

há de falar de extinção do processo, pois o pedido foi certo. Nesse 

sentido: TJ-SP - Apelação APL 10163902420148260071 SP 

1016390-24.2014.8.26.0071 (TJ-SP) Data de publicação: 17/12/2015 

Ementa: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR. NEXO DE 

CAUSALIDADE DEMONSTRADO. APRESENTAÇÃO DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E DE RECIBOS. GASTOS COM TRATAMENTO 

FISIOTERÁPICO COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. 

SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS E DESPESAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. Desnecessário o 

exaurimento da seara administrativa para o recebimento da indenização 

relativa ao seguro obrigatório. Nas ações de cobrança de reembolso de 

despesas médicas e suplementares fundada em seguro obrigatório 

(DPVAT), é suficiente para o recebimento a prova da ocorrência do 

acidente, do dano e do nexo causal entre eles. Comprovadas as 

despesas com o tratamento fisioterápico por meio de recibos, de rigor o 

ressarcimento, uma vez que cobertas pelo seguro DPVAT. Recurso 

desprovido. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que embora a 

parte requerida tenha alegado em contestação a inexistência de 

documentos que demonstrem o nexo causal convém que no feito há 

documentos suficientes, que o autor sofreu um acidente de trânsito 

noticiado na exordial (id: 5600895 e 5600888) No que diz respeito à 

alegação de que o boletim de ocorrência é uniliteral e que foi elaborado 

meses após o acidente, verifico que o mesmo foi preparado pela 

autoridade competente, entendo que o mesmo continua sendo válido para 

demonstrar a veracidade nas alegações do autor. Nesse sentido: TJ-SP - 

Apelação APL 10483841720138260100 SP 1048384-17.2013.8.26.0100 

(TJ-SP)Data de publicação: 25/09/2015 Ementa: Acidente de trânsito. 

Seguro DPVAT . Procedência parcial decretada em 1º grau, limitada a 

indenização ao percentual de perda corporal apurado em perícia judicial. 

Apelo da ré, invocando irregularidade no boletim de ocorrência, bem como 

ausência de prova do nexo causal. 1. O artigo 5º, § 1º, b, da lei 6.194 /74, 

determina a prova do acidente e do dano, contemplando o registro no 

órgão policial como meio de prova. Inexiste fundamento legal para que seja 

incontinenti a comunicação policial, ou, que seja ratificada por 

testemunhas. 2. Comparecendo a vítima à delegacia de polícia apenas 11 

dias após sofrer o acidente, justificável a divergência de horários 

constantes do boletim de ocorrência e da ficha de atendimento hospitalar, 

não se prestando esse equívoco como pretexto para não se aceitar o 

documento como hábil a instruir pleito indenizatório de seguro DPVAT . 3. 

O nexo causal veio estabelecido pelo laudo médico pericial judicial, 

atestando a existência de seqüelas compatíveis com as lesões sofridas 

pelo autor no acidente de trânsito narrado. 4. Negaram provimento ao 

recurso Desse modo, há documentos suficientes nos autos, aptos a 

possibilitar o prosseguimento do feito. Inexistem outras preliminares a 

serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 
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encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 15:50 

horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. 

Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, 

com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 

2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$350. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005613-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENNER VINICIUS DE SOUZA MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Sobre a habilitação apostada nos autos 

(id:10776107), determino a manifestação da parte autora, no prazo legal. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003584-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ PERMANENTE. Não é o caso de julgamento 

antecipado da lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela 

requerida. 1- FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO: Afasto a 

preliminar de falta de interesse de agir por inexistência de prévio pedido 

administrativo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, 

EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não é necessário o 

prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que 

vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.” (Ap, 

83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 10/09/2014.) Assim, 

razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar 

suscitada. 2- Também não há que se cogitar em extinção do processo por 

inépcia da petição inicial, vez que da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão dos pedidos da parte autora, tanto que o 

requerido apresentou extensa e completa contestação, demonstrando que 

bem compreendeu o conteúdo da exordial. Inexistem outras preliminares a 

serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 16:00 

horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. 

Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, 

com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 

2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000232-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JAKELLINE SILVA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000232-13.2017.8.11.0003 AUTOR: MARIA JAKELLINE SILVA MACHADO 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos e examinados. Sobre os embargos de declaração de id:6711375, 

manifeste-se a parte autora, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000315-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MARTINHO SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000315-29.2017.8.11.0003 AUTOR: CICERO MARTINHO SILVA PEREIRA 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos e examinados. Sobre os embargos de declaração de id:8072320, 

manifeste-se a autora, no prazo legal. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003693-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARTINS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Acolho os embargos de declaração de ID: 8818658 

e retifico a sentença de id: 8802610, fazendo constar em seu teor 

“MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO”. Cumpra-se, expedindo necessário e 

com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000055-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000055-15.2018.8.11.0003 REQUERENTE: MARIA DA GUIA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. Determino a intimação da parte autora para que, no 

prazo legal, emende a inicial, carreando aos autos a cópia da fatura 

eventual que alega estar sendo indevidamente cobrada pela requerida, e 

cuja suspensão é pleiteada em antecipação de tutela. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e observando as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000192-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E F VIEIRA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA OAB - MT20945/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000192-94.2018.8.11.0003 AUTOR: E F VIEIRA - ME RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. A 

parte autora, pessoa jurídica, requereu os benefícios da Justiça Gratuita. 

No entanto, não juntou aos autos qualquer documento capaz de 

comprovar a alegada situação de miserabilidade. Deste modo, nos termos 

do disposto no artigo 99, §2º, do CPC, concedo a autora a oportunidade de 

emendar a inicial, recolhendo o valor das custas devidas ou comprovando 

a situação de miserabilidade alegada. no prazo legal. Na mesma 

oportunidade, deverá a autora carrear aos autos a cópia da fatura 

eventual que alega estar sendo indevidamente cobrada pela requerida, e 

cuja suspensão é pleiteada em antecipação de tutela. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e observando as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007382-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001297-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte apelada/requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010564-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA COIMBRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS OAB - MT19882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010564-39.2017.8.11.0003 AUTOR: ROGERIO DA SILVA COIMBRA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é 

titular da unidade consumidora de energia elétrica número 6/2582529-0, e 

que recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas. Requereu a 

concessão de tutela de urgência, com a determinação para que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

sua unidade consumidora e de inscrever seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, com relação à fatura eventual, no valor de R$465,65, 

com vencimento em 30/11/2017. DECIDO. Tendo a parte autora carreado 

ao feito provas de que encontra-se em situação de miserabilidade, 

defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos 

da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando o valor de R$465,65 referentes a consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção, que estão sendo 

questionadas pela parte autora. Com efeito, em que pese à possibilidade 

de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que 

seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida 

apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do 

consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. 

(AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE 

NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO 

DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 
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nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está discutindo a origem da 

fatura extra, no valor de R$465,65, bem como a regularidade, ou não, do 

medidor de consumo, tenho que está clara a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De 

igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que a 

autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por 

débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando presentes 

os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada a se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, 

caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 

02 horas); bem como se abster de inscrever o nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto deste feito (ou 

providenciar a exclusão, no prazo de 05 dias, caso a inscrição já tenha se 

efetivado), com relação ao valor de R$465,65 cobrado na fatura com 

vencimento em 30/11/2017. Arbitro, para o caso de descumprimento da 

liminar pela requerida, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) 

reais. Autorizo a requerida a emitir outra fatura, para a cobrança do 

consumo regular faturado no mês, sem a inserção dos valores 

questionados através da presente ação (consumo de kwh recuperado e 

custo administrativo de inspeção). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 04 de Abril de 2018, às 08:00 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000152-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000152-15.2018.8.11.0003 REQUERENTE: PEDRO DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos e examinados. Cuida-se de ação 

onde a parte autora sustenta que a parte requerida inseriu o seu nome, de 

forma indevida, nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida 

a qual não está obrigada. Requereu a concessão de antecipação de tutela 

para que a requerida seja intimada a proceder com a exclusão do nome do 

rol de inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Tendo a parte 

autora carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da 

Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 04 de Abril de 2018, às 08:30 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 
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intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000185-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHON PAULO APOSTOLO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000185-05.2018.8.11.0003 AUTOR: JHON PAULO APOSTOLO DE LIMA 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos e examinados. Cuida-se de ação onde 

a parte autora sustenta que a parte requerida inseriu o seu nome, de 

forma indevida, nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida 

a qual não está obrigada. Requereu a concessão de antecipação de tutela 

para que a requerida seja intimada a proceder com a exclusão do nome do 

rol de inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Tendo a parte 

autora carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da 

Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 04 de Abril de 2018, às 09:00 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000058-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA ROSSATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000058-67.2018.8.11.0003 AUTOR: CARLA VANESSA ROSSATTO RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Determino a intimação da parte autora para que, no prazo 

legal, emende a inicial, carreando aos autos a cópia da fatura eventual que 

alega estar sendo indevidamente cobrada pela requerida, e cuja 

suspensão é pleiteada em antecipação de tutela. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e observando as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1009942-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS OAB - SP194979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Katherine Nunes de Souza Crivellaro (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009942-57.2017.8.11.0003 AUTOR: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES 

DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CLASSIC III RÉU: KATHERINE NUNES DE 

SOUZA CRIVELLARO Vistos e examinados. ASSOCIAÇÃO DOS 

ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CLASSIC III ingressou com 

a presente AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em face de KATHERINE 

NUNES DE SOUZA CRIVELLARO. Relatou a autora, em breve resumo, que 

é uma associação composta por adquirentes do futuro condomínio 

residencial Classic III; que o empreendimento foi lançado pela PROJETA 

INCORPORADORA E VENDAS DE IMÓVEIS LTDA EPP, que vendeu as 

unidades aos associados e posteriormente paralisou a construção da 

obra; que foi interposta ação para a retomada do terreno (Processo nº 

1005153-15.2017); que, para finalizar o empreendimento, a associação 

precisará de todos os contratos celebrados com a PROJETA, recibos e 

quaisquer outros documentos; e que referidos documentos estão na 

posse da requerida, advogada e representante da PROJETA. Requereu a 

concessão de tutela provisória para que a ré exiba os documentos 

elencados no inciso I do item 33 da exordial; e, ao final, seja confirmada a 

liminar. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Defiro à parte autora os 

benefícios da Justiça Gratuita, podendo haver impugnação pela parte 

contrária. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) 

e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320 do CPC). Isto posto, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL. No que 

tange ao pedido de tutela antecipada, como já informou a autora, em razão 

dos mesmos fatos narrados na exordial, tramita nesta vara o Processo nº 

1005153-15.2017, onde recentemente foi proferida sentença de mérito 

reconhecendo a ilegitimidade ativa da associação, rescindindo o contrato 

de compra e venda celebrado entre RAUL AMARAL CAMPOS e 

determinada a reintegração da sua posse no imóvel objeto do contrato, 

onde se localiza a obra paralisada. De outra banda, foram interpostas mais 

quatro ações, onde a associação pretende o arresto de bens da PROJETA 

e de seus sócios SUELY e CLÁUDIOS (Processo 1010186-83.2017); a 

exibição de documentos que estariam na posse da advogada da 

construtora, Dra. KATHERINE NUNES DE SOUZA CRIVELLARO (Processo 

1009942-57.2017); a tomada antecipada do depoimento pessoal de SUELY 

MALIMPENSA LEIVA, CLÁUDIO LEIVA, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA 

ENGESUL LTDA ME, AUGUSTINHO LEIVA, CLODOCIR LEIVA, LEONEL 

ITAPURA DUARTE – ME e LEONEL ITAPURA DUARTE (Processo 

1010191-08.2017); e a exibição de documentos que estão na posse da 

PROJETA (Processo 1010189-38.2017). Como se percebe, o cenário que 

envolve os fatos ainda mostra-se bastante nebuloso e emaranhado, 

principalmente se considerarmos as várias ações interpostas pela autora, 

não havendo uma nítida clareza acerca dos legítimos interesses e das 

responsabilidades de todas as pessoas que foram indicadas para os 

polos das lides. Deste modo, não se mostra possível identificar, neste 

momento processual, a presença dos requisitos necessários para o 

deferimento dos pedidos de antecipação de tutela, sendo de extrema 

necessidade que o enfrentamento do pleito liminar seja postergado, para 

que os fatos possam ser esclarecidos e as responsabilidades de cada um 

dos envolvidos no caso sejam delimitadas. Isto posto, deixo de analisar o 

pedido de tutela antecipada nesta fase do processo, por entender que a 

prévia citação das partes requeridas afigura-se medida útil e necessária, 

visto que a cognição sumária do direto e a antecipação da tutela devem 

estar em consonância com o ordenamento processual e se ater ao que 

estabelece o artigo 300 do CPC. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 04 de Abril de 2018, às 09:00 horas 

(será designada a mesma data e horário para todos os processos que 

tratam do caso narrado na exordial: 1010186-83.2017, 1010189-38.2017, 

1010191-08.2017 e 1009942-57.2017). Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010186-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS OAB - SP194979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

CLAUDIO LEIVA (REQUERIDO)

SUELY MALIMPENSA LEIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010186-83.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS 

ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CLASSIC III REQUERIDO: 

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP, SUELY 

MALIMPENSA LEIVA, CLAUDIO LEIVA Vistos e examinados. 

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III ingressou com a presente AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER 

ANTECEDENTE DE ARRESTO em face de PROJETA INCORPORADORA E 

VENDAS DE IMÓVEIS LTDA EPP, SUELY MALIMPENSA LEIVA e CLÁUDIO 

LEIVA. Relatou a autora, em breve resumo, que é uma associação 

composta por adquirentes do futuro condomínio residencial Classic III; que 

o empreendimento foi lançado pela PROJETA INCORPORADORA E 

VENDAS DE IMÓVEIS LTDA EPP, que vendeu as unidades aos associados 

e posteriormente paralisou a construção da obra; que foi interposta ação 

para a retomada do terreno (Processo nº 1005153-15.2017); que os 

associados adimpliram inúmeras parcelas dos contratos celebrados e 

alguns chegaram a quitar todo o pagamento; que alguns associados não 

tem recibo dos pagamentos e não podem sequer precisar os valores que 

já foram pagos; que a ré está enfrentando séria e visível crise econômica, 

que provavelmente culminará com a sua falência e dilapidação patrimonial. 

Requereu a concessão de tutela provisória para que seja determinado o 

arresto dos bens móveis e imóveis dos demandados, a fim de garantir a 

eficácia das futuras ações de perdas e danos que serão propostas; e a 

realização de pesquisas nos sistemas BacenJud, InfoJud e RenaJud para 

averiguar a existência de bens em nome dos réus. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da Justiça 

Gratuita, podendo haver impugnação pela parte contrária. Estão presentes 

os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do 

CPC). Isto posto, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL. No que tange ao pedido de 

tutela antecipada, como já informou a autora, em razão dos mesmos fatos 

narrados na exordial, tramita nesta vara o Processo nº 1005153-15.2017, 

onde recentemente foi proferida sentença de mérito reconhecendo a 

ilegitimidade ativa da associação, rescindindo o contrato de compra e 
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venda celebrado entre RAUL AMARAL CAMPOS e determinada a 

reintegração da sua posse no imóvel objeto do contrato, onde se localiza a 

obra paralisada. De outra banda, foram interpostas mais quatro ações, 

onde a associação pretende o arresto de bens da PROJETA e de seus 

sócios SUELY e CLÁUDIOS (Processo 1010186-83.2017); a exibição de 

documentos que estariam na posse da advogada da construtora, Dra. 

KATHERINE NUNES DE SOUZA CRIVELLARO (Processo 

1009942-57.2017); a tomada antecipada do depoimento pessoal de SUELY 

MALIMPENSA LEIVA, CLÁUDIO LEIVA, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA 

ENGESUL LTDA ME, AUGUSTINHO LEIVA, CLODOCIR LEIVA, LEONEL 

ITAPURA DUARTE – ME e LEONEL ITAPURA DUARTE (Processo 

1010191-08.2017); e a exibição de documentos que estão na posse da 

PROJETA (Processo 1010189-38.2017). Como se percebe, o cenário que 

envolve os fatos ainda mostra-se bastante nebuloso e emaranhado, 

principalmente se considerarmos as várias ações interpostas pela autora, 

não havendo uma nítida clareza acerca dos legítimos interesses e das 

responsabilidades de todas as pessoas que foram indicadas para os 

polos das lides. Deste modo, não se mostra possível identificar, neste 

momento processual, a presença dos requisitos necessários para o 

deferimento dos pedidos de antecipação de tutela, sendo de extrema 

necessidade que o enfrentamento do pleito liminar seja postergado, para 

que os fatos possam ser esclarecidos e as responsabilidades de cada um 

dos envolvidos no caso sejam delimitadas. Isto posto, deixo de analisar o 

pedido de tutela antecipada nesta fase do processo, por entender que a 

prévia citação das partes requeridas afigura-se medida útil e necessária, 

visto que a cognição sumária do direto e a antecipação da tutela devem 

estar em consonância com o ordenamento processual e se ater ao que 

estabelece o artigo 300 do CPC. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 04 de Abril de 2018, às 09:00 horas 

(será designada a mesma data e horário para todos os processos que 

tratam do caso narrado na exordial: 1010186-83.2017, 1010189-38.2017, 

1010191-08.2017 e 1009942-57.2017). Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1010191-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS OAB - SP194979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL ITAPURA DUARTE - ME (REQUERIDO)

CLAUDIO LEIVA (REQUERIDO)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ENGESUL LTDA (REQUERIDO)

CLODOCIR LEIVA (REQUERIDO)

AUGUSTINHO JOSÉ LEIVA (REQUERIDO)

LEONEL ITAPURA DUARTE (REQUERIDO)

SUELY MALIMPENSA LEIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010191-08.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS 

ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CLASSIC III REQUERIDO: 

SUELY MALIMPENSA LEIVA, CLAUDIO LEIVA, CONSTRUTORA E 

IMOBILIARIA ENGESUL LTDA, CLODOCIR LEIVA, LEONEL ITAPURA 

DUARTE - ME, LEONEL ITAPURA DUARTE, AUGUSTINHO JOSÉ LEIVA 

Vistos e examinados. ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL CLASSIC III ingressou com a presente AÇÃO DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS em face de SUELY MALIMPENSA LEIVA, 

CLÁUDIO LEIVA, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ENGESUL LTDA ME, 

AUGUSTINHO LEIVA, CLODOCIR LEIVA, LEONEL ITAPURA DUARTE – ME 

e LEONEL ITAPURA DUARTE. Relatou a autora, em breve resumo, que é 

uma associação composta por adquirentes do futuro condomínio 

residencial Classic III; que o empreendimento foi lançado pela PROJETA 

INCORPORADORA E VENDAS DE IMÓVEIS LTDA EPP, que vendeu as 

unidades aos associados e posteriormente paralisou a construção da 

obra; que foi interposta ação para a retomada do terreno (Processo nº 

1005153-15.2017); que há indícios de formação de grupo econômico entre 

a ENGESUL e a PROJETA, vez que a primeira teria proposto assumir a 

obra sem custos; que a empresa LEONEL ITAPURA DUARTE ME está 

assumindo as obrigações trabalhistas das rés; e que a associação 

intenciona dar continuidade a obra e, para tanto, precisará obter todas as 

informações acerca dos contratos celebrados pela PROJETA, dívidas 

pendentes, comprovantes de recebimento, etc. Requereu a designação de 

audiência para que seja colhido, antecipadamente, os depoimentos 

pessoais dos requeridos. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Defiro 

à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, podendo haver 

impugnação pela parte contrária. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Isto posto, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL. No que tange ao pedido de tutela antecipada, 

como já informou a autora, em razão dos mesmos fatos narrados na 

exordial, tramita nesta vara o Processo nº 1005153-15.2017, onde 

recentemente foi proferida sentença de mérito reconhecendo a 

ilegitimidade ativa da associação, rescindindo o contrato de compra e 

venda celebrado entre RAUL AMARAL CAMPOS e determinada a 

reintegração da sua posse no imóvel objeto do contrato, onde se localiza a 

obra paralisada. De outra banda, foram interpostas mais quatro ações, 

onde a associação pretende o arresto de bens da PROJETA e de seus 

sócios SUELY e CLÁUDIOS (Processo 1010186-83.2017); a exibição de 

documentos que estariam na posse da advogada da construtora, Dra. 

KATHERINE NUNES DE SOUZA CRIVELLARO (Processo 

1009942-57.2017); a tomada antecipada do depoimento pessoal de SUELY 

MALIMPENSA LEIVA, CLÁUDIO LEIVA, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA 

ENGESUL LTDA ME, AUGUSTINHO LEIVA, CLODOCIR LEIVA, LEONEL 

ITAPURA DUARTE – ME e LEONEL ITAPURA DUARTE (Processo 

1010191-08.2017); e a exibição de documentos que estão na posse da 

PROJETA (Processo 1010189-38.2017). Como se percebe, o cenário que 

envolve os fatos ainda mostra-se bastante nebuloso e emaranhado, 

principalmente se considerarmos as várias ações interpostas pela autora, 

não havendo uma nítida clareza acerca dos legítimos interesses e das 

responsabilidades de todas as pessoas que foram indicadas para os 

polos das lides. Deste modo, não se mostra possível identificar, neste 

momento processual, a presença dos requisitos necessários para o 

deferimento dos pedidos de antecipação de tutela, sendo de extrema 

necessidade que o enfrentamento do pleito liminar seja postergado, para 

que os fatos possam ser esclarecidos e as responsabilidades de cada um 

dos envolvidos no caso sejam delimitadas. Isto posto, deixo de analisar o 

pedido de tutela antecipada nesta fase do processo, por entender que a 

prévia citação das partes requeridas afigura-se medida útil e necessária, 

visto que a cognição sumária do direto e a antecipação da tutela devem 

estar em consonância com o ordenamento processual e se ater ao que 

estabelece o artigo 300 do CPC. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 
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audiência de conciliação para o dia 04 de Abril de 2018, às 09:00 horas 

(será designada a mesma data e horário para todos os processos que 

tratam do caso narrado na exordial: 1010186-83.2017, 1010189-38.2017, 

1010191-08.2017 e 1009942-57.2017). Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007547-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CAROLINE RUFINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002567-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADAO PAULINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARMEM DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Olange dos Santos Oliveira (REQUERIDO)

ELIAS DE SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (REQUERIDO)

SAO JOSE DO POVO CARTORIO REGISTRO CIVIL (REQUERIDO)

3.TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO)

BRUNA RODRIGUES BORGES OAB - MT21025/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MIRIAN SOUSA ARAUJO (TESTEMUNHA)

JOSELIA GONCALVES DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

ADEVAIR ROSA DE JESUS (TESTEMUNHA)

ADAUTO FERNANDES PEREIRA (TESTEMUNHA)

SONIA FAUSTINO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

SEBASTIAO BISPO DOS SANTOS FILHO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002567-05.2017.8.11.0003 REQUERENTE: FERNANDO 

DOS SANTOS OLIVEIRA, ADAO PAULINO DE OLIVEIRA, CARMEM DOS 

SANTOS OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: GILSON MENDES 

FERREIRA JUNIOR - MT0016052A Advogado do(a) REQUERENTE: GILSON 

MENDES FERREIRA JUNIOR - MT0016052A Advogado do(a) REQUERENTE: 

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - MT0016052A REQUERIDO: OLANGE 

DOS SANTOS OLIVEIRA, ELIAS DE SOUZA RODRIGUES, ESCOLASTICO 

RODRIGUES NOVAES, 3.TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE 

TITULOS E DOCUMENTOS, SAO JOSE DO POVO CARTORIO REGISTRO 

CIVIL Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA RODRIGUES BORGES - 

MT21025/O-O Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA RODRIGUES BORGES 

- MT21025/O-O Advogado do(a) REQUERIDO: SHIRLEI MESQUITA SANDIM 

- MT5257-O Advogado do(a) REQUERIDO: ADALBERTO LOPES DE SOUSA 

- MT0003948A Advogado do(a) REQUERIDO: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - MT21784/O DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005020-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 174 de 1153



L. E. F. F. (REQUERENTE)

ELISANGELA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos e Examinados. Trata-se de ação de ação de cobrança de 

complemento de seguro – DPVAT proposta por ELISANGELA DA SILVA 

FERNANDES e LARISSA EMANUELLI FORTUNA, em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

alegando que seu companheiro, FIDELINO RODRIGUES, faleceu em 

decorrência de acidente de trânsito ocorrido. A seguradora contestou o 

pedido e alegou preliminar de falta de pedido administrativo, alegando, 

ainda, a ilegitimidade ativa da parte. No mérito pugnou pela improcedência 

do pedido. Impugnação à contestação. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Nos termos do 

disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC, “o juiz julgará imediatamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houve 

necessidade de produção de outras provas”. Assim, é possível o 

julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é possível, pela 

prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida uma sentença de 

mérito sem a necessidade de produção de outras provas. Nesse sentido, 

está pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” No 

mesmo sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – INEFICÁCIA DO DE FUNGICIDA SYSTHANCE CE 

ADQUIRIDO PARA CONTROLE E COMBATE DA “FERRUGEM ASIÁTICA” – 

IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – NULIDADE DA 

SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA 

PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS 

ACERCA DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO FUNGICIDA E DA PERDA DA 

SAFRA DECORRENTE DA SUA INEFICÁCIA – INSUFICIÊNCIA DA PROVA 

TESTEMUNHAL PARA COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR – 

ARTIGO 400, INCISO II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do 

art. 130, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, na condição de 

presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a 

necessidade ou não de dilação probatória, não implicando cerceamento de 

defesa ou violação ao princípio constitucional do devido processo legal o 

julgamento antecipado da lide quando a prova requerida pelo autor não for 

suficiente à comprovação dos favos alegados.(...)”. (Ap 134666/2013, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 18/06/2014, Publicado no DJE 27/06/2014). Consigno que as 

provas contidas no caderno processual são suficientes para 

compreensão e resolução da demanda, de modo que a causa submetida à 

apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente. 

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto 

as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da 

contestação e da impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos 

por este para análise da demanda. Nesse aspecto, é o entendimento no E. 

Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever 

de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência 

para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é 

suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre 

convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer 

provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, 

Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, 

DJ 10/05/2007, p. 357)” “No sistema de persuasão racional adotado pelo 

Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir 

o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por 

outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que 

o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da 

conveniência e necessidade da sua produção.” (AgRg no Ag 987.507/DF, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

14/12/2010, DJe 17/12/2010)”. Na mesma vertente segue o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - ARTIGO 927 DO CPC - POSSE 

DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente implica 

cerceamento de defesa se as provas pleiteadas se revelarem aptas a 

alterarem a convicção do julgador, ou seja, se a dilação probatória for 

necessária ao justo desate da lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a 

necessidade de dilação probatória, pois, as provas até então produzidas 

já permitem uma imediata prestação jurisdicional. Indefiro o pedido de 

depoimento pessoal, por entender que o depoimento da requerente em 

nada elucidara os fatos que se pretende provar. PRELIMINARES: FALTA 

DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO: Afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir por inexistência de prévio pedido administrativo. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, EM PRIMEIRO 

GRAU – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, 

DA CF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em 

atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da 

CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para 

ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT.” (Ap, 83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da 

publicação no DJE 10/09/2014.) Assim, razão alguma assiste à ré nesse 

particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada. DA ILEGITIMIDADE 

ATIVA A seguradora ré alegou, em preliminar, a ilegitimidade da parte 

autora para propositura da demanda. Considerando-se que restou 

suficientemente demonstrada nos autos a união havida entre a autora e 

“de cujus”, através dos documentos de id: 4992346 e 4277253 rejeito a 

preliminar arguida. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE 

OUTROS HERDEIROS - ÔNUS DA SEGURADORA - REJEITADA - 

COMPANHEIRA – COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DE COMPANHEIRA 

JUNTO AO INSS E DE ÚNICA HERDEIRA – PAGAMENTO INTEGRAL DO 

SEGURO DPVAT DEVIDO À RECORRIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

– REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DENTRO DO 

PATAMAR FIXADO NO ART. 11, § 1º, DA LEI 1.060/50, COM 

OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ART. 20, DO CPC/73 – RECURSO 

DESPROVIDO. Legitimidade ativa da companheira de vítima fatal de 

acidente de trânsito, com quem vivia maritalmente; cabe à seguradora o 

ônus de provar o alegado, de não ser a requerente a única herdeira da 

vítima. Ao cônjuge sobrevivente, ao qual se equipara companheiro inscrito 
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como beneficiário de pensão por morte no INSS, e comprovada a 

inexistência de filhos, tem direito à integral indenização do seguro DPVAT, 

porquanto única beneficiária. A verba honorária arbitrada pelo Juízo 

monocrático fixada em 15% (quinze por cento) do valor da causa esta 

condizente com os critérios objetivos definidos na Lei de regência e dentro 

do limite delineado no art. 11, § 1º, da Lei nº 1.060/50. (Ap 34932/2016, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 05/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016) MÉRITO. Estabelece a 

Legislação Pátria responsabilidade objetiva por parte das seguradoras 

conveniadas, no caso de acidente com veículo automotor em via terrestre, 

desde que comprovado a ocorrência do acidente, do dano sofrido e 

apresentada a documentação necessária, sendo esta a certidão de óbito, 

o boletim de ocorrência e prova da qualidade de beneficiário (art. 5º, § 1º. 

da Lei 6.194, de 19.12.74). Cinge o mérito na pendência em conhecer o 

direito ou não da autora ao recebimento da indenização do seguro 

obrigatório – DPVAT . Incontroverso o acidente que causou a morte do 

companheiro da autora, conforme certidão de óbito e boletim de 

ocorrência. À espécie, constata-se que a autora logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente quanto o dano dele decorrente, conforme 

certidão de óbito e Boletim de Ocorrência. Logo, uma vez satisfeitas às 

exigências estabelecidas no art. 5º, §1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, 

impõe-se a análise do valor do seguro obrigatório DPVAT devido em razão 

da morte do companheiro da requerente. A Lei nº 11.482, de 31 de maio 

de 2007, resultado da conversão da Medida Provisória nº 340, de 2006, 

modificou, dentre outros dispositivos, os incisos do art. 3º da Lei DPVAT 

(nº. 6.194/74), vejamos: “art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei 

nº 11.945, de 2009). a) revogada; (redação dada pela Lei nº 11.482, de 

2007) b) revogada; (redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007) c) 

revogada; (redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; (incluído pela Lei nº 

11.482, de 2007). Essa nova redação passou a viger, segundo o art. 24, 

III, da Lei 11.482/07, a partir da sua publicação. Portanto, tendo o acidente 

ocorrido em 18/02/2016 ou seja, posteriormente à publicação da referida 

lei que alterou o art. 3º da Lei nº 6.194/74, a condenação deve ser em R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), diante da comprovação do óbito. 

Diante das provas contidas no caderno processual, a requerente faz jus 

ao recebimento Da de indenização no valor de R$ 13.500,00 

correspondente a 100% do valor da indenização devida, que deverá ser 

corrigida monetariamente a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de mora a contar da citação, já que essa é a data em que a seguradora 

efetivamente foi constituída em mora para proceder ao pagamento da 

diferença pleiteada pela parte, conforme precedentes já firmados pelo 

Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 729.456/MG, Rel. Min. Castro Filho, 

DJU de 3.10.2005; REsp n. 173.190/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU de 

3.4.2006; REsp n. 247.266/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, unânime, DJU 

12.09.2005, 4ª Turma). Em face do exposto, julgo procedente o pedido da 

autora, o que faço para condenar a seguradora ré a pagar-lhe a quantia 

de R$ 13.500,00, corrigida monetariamente, pelo índice do INPC acrescida 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito. Com fulcro no disposto no 

artigo 86, §único, do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do 

CPC. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002823-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002823-79.2016.8.11.0003 REQUERENTE: ELIANA 

FERNANDA RODRIGUES DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

DENISE RODEGUER - SP0291039S REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

Advogado do(a) REQUERIDO: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - MT0013431A-A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005613-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENNER VINICIUS DE SOUZA MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Sobre a habilitação apostada nos autos 

(id:10776107), determino a manifestação da parte autora, no prazo legal. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001825-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON RODRIGUES DOURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT que 

seguirá pelo rito ordinário. Não é o caso de julgamento antecipado da lide. 

Passo à análise das preliminares arguidas pela requerida: Da preliminar de 

despesas médicas. Compulsando os autos, verifico que a preliminar 

arguida em contestação pela ré não merece acolhida, pois, na exordial o 

autor pleiteou pelo reembolso das despesas no valor de R$980,20, o que 

estando respaldado através do documento de id: 5601061. Isto posto, não 

há de falar de extinção do processo, pois o pedido foi certo. Nesse 

sentido: TJ-SP - Apelação APL 10163902420148260071 SP 

1016390-24.2014.8.26.0071 (TJ-SP) Data de publicação: 17/12/2015 

Ementa: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR. NEXO DE 

CAUSALIDADE DEMONSTRADO. APRESENTAÇÃO DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E DE RECIBOS. GASTOS COM TRATAMENTO 

FISIOTERÁPICO COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. 

SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS E DESPESAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. Desnecessário o 

exaurimento da seara administrativa para o recebimento da indenização 

relativa ao seguro obrigatório. Nas ações de cobrança de reembolso de 

despesas médicas e suplementares fundada em seguro obrigatório 

(DPVAT), é suficiente para o recebimento a prova da ocorrência do 

acidente, do dano e do nexo causal entre eles. Comprovadas as 

despesas com o tratamento fisioterápico por meio de recibos, de rigor o 

ressarcimento, uma vez que cobertas pelo seguro DPVAT. Recurso 

desprovido. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que embora a 

parte requerida tenha alegado em contestação a inexistência de 

documentos que demonstrem o nexo causal convém que no feito há 

documentos suficientes, que o autor sofreu um acidente de trânsito 

noticiado na exordial (id: 5600895 e 5600888) No que diz respeito à 

alegação de que o boletim de ocorrência é uniliteral e que foi elaborado 

meses após o acidente, verifico que o mesmo foi preparado pela 

autoridade competente, entendo que o mesmo continua sendo válido para 

demonstrar a veracidade nas alegações do autor. Nesse sentido: TJ-SP - 

Apelação APL 10483841720138260100 SP 1048384-17.2013.8.26.0100 

(TJ-SP)Data de publicação: 25/09/2015 Ementa: Acidente de trânsito. 

Seguro DPVAT . Procedência parcial decretada em 1º grau, limitada a 

indenização ao percentual de perda corporal apurado em perícia judicial. 

Apelo da ré, invocando irregularidade no boletim de ocorrência, bem como 

ausência de prova do nexo causal. 1. O artigo 5º, § 1º, b, da lei 6.194 /74, 

determina a prova do acidente e do dano, contemplando o registro no 

órgão policial como meio de prova. Inexiste fundamento legal para que seja 

incontinenti a comunicação policial, ou, que seja ratificada por 

testemunhas. 2. Comparecendo a vítima à delegacia de polícia apenas 11 

dias após sofrer o acidente, justificável a divergência de horários 

constantes do boletim de ocorrência e da ficha de atendimento hospitalar, 

não se prestando esse equívoco como pretexto para não se aceitar o 

documento como hábil a instruir pleito indenizatório de seguro DPVAT . 3. 

O nexo causal veio estabelecido pelo laudo médico pericial judicial, 

atestando a existência de seqüelas compatíveis com as lesões sofridas 

pelo autor no acidente de trânsito narrado. 4. Negaram provimento ao 

recurso Desse modo, há documentos suficientes nos autos, aptos a 

possibilitar o prosseguimento do feito. Inexistem outras preliminares a 

serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 15:50 

horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. 

Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, 

com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 

2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$350. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002253-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DA SILVA AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Acolho os embargos de declaração formulado pela 

parte autora, eis que a decisão fora lançada por claudicação deste Juízo, 

passo a análise do mérito. Trata-se de ação de ação de cobrança de 

complemento de seguro – DPVAT proposta por LAIS DA SILVA AMARAL, 

em face de SABEMI SEGURADORA, alegando que seu companheiro 

faleceu em decorrência de acidente de trânsito. A seguradora contestou o 

pedido e arguiu preliminar de processo administrativo cancelado, pois a 

mesma quedou-se inerte alegando, ainda, a ilegitimidade ativa da parte. No 

mérito pugnou pela improcedência do pedido. Impugnação à contestação . 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O feito permite ao juízo 

proferir desde logo a sentença, pois apesar de versarem sobre matéria de 

direito e de fato, sua prova é exclusivamente documental, não havendo 

necessidade de produzir prova em audiência, conforme possibilita o artigo 

355, I, Código de Processo Civil. DA ILEGITIMIDADE ATIVA 

Considerando-se que restou suficientemente demonstrada nos autos a 

união havida entre a autora e “de cujus” e os quais não conceberam 

herdeiros, através dos documentos de id: 1690273 e 3225501 (pensão 

por morte), rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA 

INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS - ÔNUS DA SEGURADORA - 

REJEITADA - COMPANHEIRA – COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DE 

COMPANHEIRA JUNTO AO INSS E DE ÚNICA HERDEIRA – PAGAMENTO 

INTEGRAL DO SEGURO DPVAT DEVIDO À RECORRIDA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO 

DENTRO DO PATAMAR FIXADO NO ART. 11, § 1º, DA LEI 1.060/50, COM 

OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ART. 20, DO CPC/73 – RECURSO 

DESPROVIDO. Legitimidade ativa da companheira de vítima fatal de 

acidente de trânsito, com quem vivia maritalmente; cabe à seguradora o 

ônus de provar o alegado, de não ser a requerente a única herdeira da 

vítima. Ao cônjuge sobrevivente, ao qual se equipara companheiro inscrito 

como beneficiário de pensão por morte no INSS, e comprovada a 

inexistência de filhos, tem direito à integral indenização do seguro DPVAT, 

porquanto única beneficiária. A verba honorária arbitrada pelo Juízo 

monocrático fixada em 15% (quinze por cento) do valor da causa esta 

condizente com os critérios objetivos definidos na Lei de regência e dentro 

do limite delineado no art. 11, § 1º, da Lei nº 1.060/50. (Ap 34932/2016, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 05/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016) Cinge o mérito na pendência 

em conhecer o direito ou não da autora ao recebimento da indenização do 

seguro obrigatório – DPVAT. Incontroversos o acidente que causou a 

morte do companheiro da autora, conforme certidão de óbito e boletim de 

ocorrência (id: 169414, 1690417 e 1690421). À espécie, constata-se que 

a autora logrou êxito em comprovar tanto o acidente quanto o dano dele 

decorrente, conforme certidão de óbito de fls. 1690287 e Boletim de 

Ocorrência. Logo, uma vez satisfeitas às exigências estabelecidas no art. 

5º, §1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, impõe-se a análise do valor do 

seguro obrigatório DPVAT devido em razão da morte do companheiro da 

requerente. A Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, resultado da 

conversão da Medida Provisória nº 340, de 2006, modificou, dentre outros 

dispositivos, os incisos do art. 3º da Lei DPVAT (nº. 6.194/74), vejamos: 

“art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 
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2009). Dessa forma, a autora faz jus ao recebimento do complemento de 

indenização no valor de R$ 13.500,00 (oito mil quatrocentos e cinquenta 

reais), correspondente ao valor máximo, que deverá ser corrigido 

monetariamente a partir do pagamento parcial e acrescido de juros de 

mora a contar da citação, já que essa é a data em que a seguradora 

efetivamente foi constituída em mora para proceder ao pagamento da 

diferença pleiteada pela autora, conforme precedentes já firmados pelo 

Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 729.456/MG, Rel. Min. Castro Filho, 

DJU de 3.10.2005; REsp n. 173.190/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU de 

3.4.2006; REsp n. 247.266/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, unânime, DJU 

12.09.2005, 4ª Turma). Quanto à alegação da seguradora de que a 

indenização referente a seguro obrigatório não pode ser vinculada ao 

salário mínimo, pelo fato de ferir à Constituição Federal e a Lei 6.205/75, 

que revogou a Lei 6.194/74, entendo que também não lhe assiste razão, 

uma vez que a fixação indenizatória, preconizada pela Lei 6.194/74, não 

foi modificada por norma posterior, eis que se ateve ao critério de fixar 

indenização. A Lei 6.205/75 objetiva descaracterizar o salário mínimo 

como fator de correção monetária, em valor expresso e moeda corrente. 

Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. MORTE. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

PAGAMENTO PARCIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. 

SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 

HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. I. Se o 

fato ocorreu na vigência do Código de 1916, e na data da entrada em vigor 

do Código de 2002 já havia transcorrido mais da metade do tempo 

estabelecido no diploma revogado (20 anos), o prazo reduzido pelo atual 

Código é inaplicável. Prejudicial de prescrição afastada. II. A fixação do 

valor da indenização do seguro DPVAT, por meio de resolução do 

Conselho Nacional de Seguros Privados, não tem o condão de alterar 

normas cogentes oriundas das Leis nºs 6.194/74, 6.205/75 e 6.423/77. III. 

Subsiste o critério de fixação da indenização decorrente do seguro 

obrigatório DPVAT em salários-mínimos, nos termos da Lei Federal nº 

6.194/74, vigente à época do sinistro. lV. Considerando-se excessiva a 

verba honorária em face da ação proposta, que não demandou maiores 

esforços do patrono da autora, os honorários podem ser reduzidos. V. 

Deu-se parcial provimento ao recurso.’ (TJDF; Rec 2008.01.1.009243-2; 

Ac. 347.221; Sexta Turma Cível; Rel. Des. José Divino de Oliveira; DJDFTE 

25/03/2009; Pág. 119). “ACAO DE COBRANCA. SEGURO OBRIGATORIO - 

DPVAT. ACIDENTE DE TRANSITO COM MORTE. PAGAMENTO PARCIAL. 

PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA NÃO VERIFICADA. COMPLEMENTAÇÃO 

DEVIDA. O Prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de 

seguro obrigatório é de 20 anos, contado da data do pagamento parcial, 

considerando-se que correu mais da metade do prazo prescricional até a 

entrada em vigor do atual Código Civil. - A quitação dos valores não 

ultrapassa o valor posto no recibo, não impedindo que a autora postule 

receber a diferença ainda não paga. - Para os sinistros ocorridos antes da 

vigência da Medida Provisória nº 340, a Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei 

nº 8.441/92, é a única fonte legal apta e competente para fixar os valores 

das indenizações, não cabendo ao CNSP ou de qualquer outro órgão fixar 

ou alterar os valores indenizatórios cobertos pelo seguro obrigatório, cuja 

finalidade e cobrir os danos pessoais causados por veículos automotores. 

- O salário mínimo não serve de fator de reajuste, mas como mero 

referencial para fixar a indenização, inexistindo ofensa ao disposto no art. 

7º, inc. IV, da CF. - A correção monetária incide do pagamento parcial e 

juros a partir da citação, para os acidentes ocorridos antes de 

29-12-2006, consoante a Súmula nº 14 das Turmas. Sentença mantida. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJRS; RCív 71002269736; Porto Alegre; 

Primeira Turma Recursal Cível; Rel. Des. Luís Francisco Franco; Julg. 

24/09/2009; DJERS 30/09/2009; Pág. 116). Assim sendo, é plenamente 

possível a indenização por seguro obrigatório ser quantificada em salário 

mínimo. Em face do exposto, julgo procedente o pedido da autora, o que 

faço para condenar a seguradora ré, a pagar-lhe a quantia de R$ 

13.500,00 (oito mil quatrocentos e cinquenta reais), corrigida 

monetariamente, pelo índice do INPC, a partir do pagamento parcial 

(30/01/2008), acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar 

da citação (23/08/2010 – evento nº 44.1). Declaro a extinção do processo 

com julgamento do mérito, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento 

de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se 

os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004259-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. Q. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Designo a audiência de instrução e julgamento para 

o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 15:40 horas, quando estará sendo 

realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. 

MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no 

Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, 

CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 

2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Ante a existência de menores no polo da 

ação, vistas ao Ministério Público. Intimem-se a todos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000545-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos e examinados. Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, 

onde a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, alegando que em 

decorrência das lesões sofridas em acidente de trânsito restou inválida. 

Em análise do laudo da perícia judicial realizada, tem-se que restou 

comprovado que a parte autora ficou parcialmente incapacitada, tendo a 

porcentagem de invalidez sido quantificada em 25% do membro afetado. 

Ressalta-se que, de acordo com a Jurisprudência atual, desde a edição da 

Lei nº 8.441/92, é necessária a quantificação da lesão para cálculo do 

valor da indenização. Portanto, comprovada a invalidez permanente a 

seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da lesão, nos 

moldes da Tabela da SUSEP. Assim, a requerida deve pagar à parte autora 

indenização no valor de R$843,75. Todavia, no caso dos autos, tem-se 

que a autora já recebeu o total do valor que lhe era devido a título de 

indenização, considerando a quantia que lhe foi paga na via administrativa. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e, com fulcro 

no disposto no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito. Condeno a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor 

atualizado da ação, bem como no pagamento das custas processuais. 

Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, determino a 

suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 

(cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 1.060/50). Publicada em audiência, saem 

os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as 

formalidades necessárias, incluindo eventuais baixas e levantamento, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001308-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE VASCONCELOS PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 
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OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ PERMANENTE. Não é o caso de julgamento 

antecipado da lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela 

requerida. 1 – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: 

Afasto a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, vez 

que o fato da parte autora ter dado quitação plena pela via administrativa, 

ao que ora está pleiteando judicialmente, não obsta o seu direito de ação 

para requerer o pagamento de eventual diferença que entenda ser 

cabível. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO 

MÍNIMO – INDEXADOR – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR 

COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – 

INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado 

está o entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, 

mas relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não 

traduz renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As 

partes estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de 

maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a 

existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de 

prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de FEVEREIRO de 2018, às 15:30 horas, quando estará sendo realizado 

mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. MARCOS 

GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no Hospital 

Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, CEP 

787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 2922 

(Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010564-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA COIMBRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS OAB - MT19882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010564-39.2017.8.11.0003 AUTOR: ROGERIO DA SILVA COIMBRA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é 

titular da unidade consumidora de energia elétrica número 6/2582529-0, e 

que recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas. Requereu a 

concessão de tutela de urgência, com a determinação para que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

sua unidade consumidora e de inscrever seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, com relação à fatura eventual, no valor de R$465,65, 

com vencimento em 30/11/2017. DECIDO. Tendo a parte autora carreado 

ao feito provas de que encontra-se em situação de miserabilidade, 

defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos 

da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando o valor de R$465,65 referentes a consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção, que estão sendo 

questionadas pela parte autora. Com efeito, em que pese à possibilidade 

de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que 

seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida 

apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do 

consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. 

(AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE 

NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO 

DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está discutindo a origem da 

fatura extra, no valor de R$465,65, bem como a regularidade, ou não, do 

medidor de consumo, tenho que está clara a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De 

igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que a 

autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por 

débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando presentes 

os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada a se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, 
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caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 

02 horas); bem como se abster de inscrever o nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto deste feito (ou 

providenciar a exclusão, no prazo de 05 dias, caso a inscrição já tenha se 

efetivado), com relação ao valor de R$465,65 cobrado na fatura com 

vencimento em 30/11/2017. Arbitro, para o caso de descumprimento da 

liminar pela requerida, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) 

reais. Autorizo a requerida a emitir outra fatura, para a cobrança do 

consumo regular faturado no mês, sem a inserção dos valores 

questionados através da presente ação (consumo de kwh recuperado e 

custo administrativo de inspeção). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 04 de Abril de 2018, às 08:00 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001927-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR DA SILVA HILDEFONSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001927-02.2017.8.11.0003 AUTOR: ALDAIR DA SILVA 

HILDEFONSO Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Advogado do(a) 

RÉU: FERNANDO CESAR ZANDONADI - MT0005736A DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000168-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR GROTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA CASANOVA (EXECUTADO)

AGNALDO LARA DE JESUS (EXECUTADO)

DROGARIA CASANOVA LTDA - ME (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000168-37.2016.8.11.0003 EXEQUENTE: ADEVAIR 

GROTO EXECUTADO: DROGARIA CASANOVA LTDA - ME, ROBERTA 

CASANOVA, AGNALDO LARA DE JESUS DECISÃO Requereu a parte 

exequente o deferimento de penhora on-line nas contas bancárias da 

parte executada. Tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, 

do CPC, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do(s) executado(s) de 

CPF/CNPJ: 19.865.477/0001-68; 987.441.861-34 e 004.971.941-63. 

Observo o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado; 

expeço a ordem de bloqueio para a busca do valor de R$ 18.996,60 

Considerando que o feito se encontrava apto à realização da penhora 

online, conforme art. 512 §2º da CNGC/MT, o feito permaneceu concluso 

para a realização da ordem de bloqueio. Adiante, anexo a respectiva 

resposta da ordem bloqueio: Recibo de Protocolamento de Ordens 

Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio 

de Valores Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não 

Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair 

Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui 

para imprimir. Dados do bloqueio Número do Protocolo: 20170006804321 

Número do Processo: 1000168-37.2016.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 19527 - 4ª Vara 
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Cível da Comarca de Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: Renan 

Carlos Leao Pereira do Nascimento Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível 

CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da 

Ação: ADEVAIR GROTO Relação de réus/executados • Para exibir os 

detalhes de todos os réus/executados clique aqui. • Para ocultar os 

detalhes de todos os réus/executados clique aqui. 004.971.941-63 - 

AGNALDO LARA DE JESUS [Total bloqueado (bloqueio original e 

reiterações):R$15,55] [Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas 

BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 13:24 Bloq. Valor 

Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 18.996,60 (03) Cumprida 

parcialmente por insuficiência de saldo. 15,55 15,55 15/12/2017 05:06 

19/12/2017 12:13:41 Desb. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 15,55 Não enviada - - BCO SANTANDER / Todas as Agências 

/ Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante 

Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 13:24 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 18.996,60 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

15/12/2017 04:03 ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 13:24 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 18.996,60 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

15/12/2017 20:33 Não Respostas Não há não-resposta para este 

réu/executado 19.865.477/0001-68 - DROGARIA CASANOVA LTDA - ME 

[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$0,00] [Quantidade atual 

de não respostas: 0] Respostas BCO SANTANDER / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 13:24 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 18.996,60 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

15/12/2017 04:03 Não Respostas Não há não-resposta para este 

réu/executado 987.441.861-34 - ROBERTA CASANOVA [Total bloqueado 

(bloqueio original e reiterações):R$17,95] [Quantidade atual de não 

respostas: 0] Respostas BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 13:24 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 18.996,60 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de 

saldo. 17,95 17,95 14/12/2017 19:35 19/12/2017 12:13:41 Desb. Valor 

Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 17,95 Não enviada - - BCO 

BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo 

de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 13:24 Bloq. Valor 

Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 18.996,60 (00) Resposta 

negativa: réu/executado não é cliente ou possui apenas contas inativas. 

0,00 0,00 15/12/2017 00:36 BCO SANTANDER / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 13:24 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 18.996,60 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

15/12/2017 04:03 Ressalto que, apenas nesta data lancei e confirmei esta 

minuta, para que assim a parte executada não tivesse ciência de seu 

conteúdo até a constrição efetivada, conforme art. 854 CPC, haja vista a 

impossibilidade, pelo Sistema PJe, deste juízo assinar esta deliberação 

sem o (automático) retorno dos autos à secretaria. Com a vinda da 

resposta das instituições bancárias verifiquei a penhora de valores 

irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do 

sistema. Assim, procedi com a imediata liberação dos mesmos, conforme 

disposto na CNGC/MT. Diante disso, intime-se a parte exequente para, no 

prazo legal, requerer o que entender de direito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001747-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO FELIZARDO DIAS (REQUERIDO)

Vistos e examinados. Proceda-se a restrição do veículo descrito na inicial, 

através do Sistema Renajud. Após, intime-se a parte autora para requerer 

o que de direito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos 

Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 

19/12/2017 - 12:08:41 Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular 

Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN CARLOS LEAO 

PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário QUARTA VARA CIVEL DA 

COMARCA DE RONDONOPOLIS N° do Processo 1001747-83.2017 Total de 

veículos: 2 Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição GVR9817 MT 

VW/SANTANA 2000 MI PAULO SERGIO FELIZARDO DIAS Circulação 

NIY7560 MT HONDA/CG 125 FAN PAULO SERGIO FELIZARDO DIAS 

Circulação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002283-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AILTO DA SILVA (EXECUTADO)

INJEDIESEL SERVICOS MECANICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002283-94.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: INJEDIESEL SERVICOS MECANICOS LTDA - 

ME, JOSE AILTO DA SILVA DECISÃO Requereu a parte exequente o 

deferimento de penhora on-line nas contas bancárias da parte executada. 

Tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do(s) executado(s) de 

CPF/CNPJ: 13.046.103/0001-34 e 511.162.861-49. Observo o valor 

indicado no demonstrativo de cálculo apresentado; expeço a ordem de 

bloqueio para a busca do valor de R$ 259.995,93 Considerando que o feito 

se encontrava apto à realização da penhora online, conforme art. 512 §2º 

da CNGC/MT, o feito permaneceu concluso para a realização da ordem de 

bloqueio. Adiante, anexo a respectiva resposta da ordem bloqueio: Recibo 

de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios 

e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores Minutas | Protocolamento | 

Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | 

Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Clique aqui para obter ajuda na 

configuração da impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio 

Número do Protocolo: 20170006814136 Número do Processo: 

1002283-94.2017.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 19527 - 4ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível CPF/CNPJ do 

Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: BANCO 

BRADESCO S/A Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de 

todos os réus/executados clique aqui. • Para ocultar os detalhes de todos 

os réus/executados clique aqui. 13.046.103/0001-34 - INJEDIESEL 

SERVICOS MECANICOS LTDA - ME [Total bloqueado (bloqueio original e 

reiterações):R$0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas 

BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 18:53 

Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 259.995,93 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 14/12/2017 19:35 Não 

Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 511.162.861-49 

- JOSE AILTO DA SILVA [Total bloqueado (bloqueio original e 

reiterações):R$624,54] [Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas 

BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 18:53 Bloq. Valor 

Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 259.995,93 (03) Cumprida 

parcialmente por insuficiência de saldo. 606,35 606,35 15/12/2017 05:07

19/12/2017 12:03:17 Transf. Valor ID:072017000016033532
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Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral 

Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 606,35 Não enviada - - CCLA 

SUL DE MATO GROSSO / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

14/12/2017 18:53 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 

259.995,93 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 18,19 

18,19 15/12/2017 05:47 BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 18:53 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 259.995,93 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

14/12/2017 19:35 BCO COOPERATIVO SICREDI / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 18:53 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 259.995,93 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

15/12/2017 17:02 Ressalto que, apenas nesta data lancei e confirmei esta 

minuta, para que assim a parte executada não tivesse ciência de seu 

conteúdo até a constrição efetivada, conforme art. 854 CPC, haja vista a 

impossibilidade, pelo Sistema PJe, deste juízo assinar esta deliberação 

sem o (automático) retorno dos autos à secretaria. Com a vinda da 

resposta das instituições bancárias verifiquei a penhora de valores 

insuficientes aos requeridos, mesmo assim, procedi à transferência dos 

valores bloqueados. Diante disso, intime-se a parte exequente para, no 

prazo legal, requerer o que entender de direito. Outrossim, intime-se a 

parte executado, na pessoa de seu advogado para eventual 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do art. 

854, §3º do CPC, contados a partir da data da intimação. Consigno que, 

não tendo advogado constituído nos autos, a parte executada afetada 

pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, por via eletrônica ou por 

carta, direcionada ao endereço de citação ou ao último endereço 

informado nos autos. Havendo inconformismo com a penhora, com 

fundamento no art. 10 do CPC, determino que seja a parte contrária 

intimada para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008705-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BINOVA AGRO INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRADEAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001788-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEUZA LOURENCO DA SILVA (RÉU)

Vistos e examinados. A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO 

o pedido formulado pelo autor, autorizando a busca de endereço da parte 

requerida através do sistema disponível a este juízo na data de hoje 

(INFOJUD). Com a juntada das informações aos autos, intime-se a parte 

autora para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Consulta de Informações Cadastrais 

CPF/CNPJ: 406.609.151-20 Nome do contribuinte: GEUZA LOURENCO DA 

SILVA Tipo logradouro Endereço: R VEREADOR LUCAS PACHECO DE 

CAMARGO Número: 1729 Complemento: Bairro: JARDIM TROPICAL

Município: RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78710-000

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000133-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOARES BERTHOLDO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000133-43.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: JOARES BERTHOLDO DECISÃO Requereu 

a parte exequente o deferimento de penhora on-line nas contas bancárias 

da parte executada. Tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso 

I, do CPC, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da 

penhora, nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros, existentes em nome do(s) 

executado(s) de CPF/CNPJ: 567.979.821-20. Observo o valor indicado no 

demonstrativo de cálculo apresentado; expeço a ordem de bloqueio para a 

busca do valor de R$ 43.738,00. Considerando que o feito se encontrava 

apto à realização da penhora online, conforme art. 512 §2º da CNGC/MT, o 

feito permaneceu concluso para a realização da ordem de bloqueio. 

Adiante, anexo a respectiva resposta da ordem bloqueio: Recibo de 

Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores Minutas | Protocolamento | Ordens 

judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | 

Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Clique aqui para obter ajuda na 

configuração da impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio 

Número do Protocolo: 20170006814401 Número do Processo: 

1000133-432017.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 19527 - 4ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível CPF/CNPJ do 

Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: BANCO 

BRADESCO S/A Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de 

todos os réus/executados clique aqui. • Para ocultar os detalhes de todos 

os réus/executados clique aqui. 567.979.821-20 - JOARES BERTHOLDO 

[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$12,91] [Quantidade 

atual de não respostas: 0] Respostas BCO BRADESCO / Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 19:11 Bloq. Valor Renan Carlos Leao 

Pereira do Nascimento 43.738,00 (03) Cumprida parcialmente por 

insuficiência de saldo. 12,91 12,91 15/12/2017 21:57 19/12/2017 10:14:05 

Desb. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 12,91 Não enviada 

- - Ressalto que, apenas nesta data lancei e confirmei esta minuta, para 

que assim a parte executada não tivesse ciência de seu conteúdo até a 

constrição efetivada, conforme art. 854 CPC, haja vista a impossibilidade, 

pelo Sistema PJe, deste juízo assinar esta deliberação sem o (automático) 

retorno dos autos à secretaria. Com a vinda da resposta das instituições 

bancárias verifiquei a penhora de valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema. Assim, procedi com 

a imediata liberação dos mesmos, conforme disposto na CNGC/MT. Diante 

disso, intime-se a parte exequente para, no prazo legal, requerer o que 

entender de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010467-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEMENTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O (ADVOGADO)

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NGM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (RÉU)

M. G. DE OLIVEIRA NUNES MANOEL - ME (RÉU)

NIPPOLIGHT COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):
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RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010467-39.2017.8.11.0003 AUTOR: MARIA CLEMENTE DE SOUZA RÉU: 

NIPPOLIGHT COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, M. G. DE OLIVEIRA 

NUNES MANOEL - ME, NGM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Vistos e 

examinados. MARIA CLEMENTE DE SOUZA ingressou com a presente 

AÇÃO DE REPARAÇÃO C/C DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

em face de NIPPOLIGHT COMERCIO DE COLCHOES LTDA – ME, M. G. DE 

OLIVEIRA NUNES MANOEL – ME e NGM PRESTADORA DE SERVICOS 

LTDA. Relatou a autora, em breve resumo, que aos 280/02/2016 comprou 

um colchão da marca NIPPOLIGHT no valor de R$8.887,00; que o produto 

foi comercializado pela segunda requerida; que o produto foi adquirido 

para pagamento mediante empréstimo consignado em folha de 

pagamento/benefício firmado com a terceira ré; e que a autora se obrigou 

ao pagamento de 48 prestações de R$271,32, vencendo-se a primeira em 

10/05/2016. Informou que a autora recebeu em sua conta bancária o valor 

aproximado de R$9.000,00, quando já ficou surpresa por ter sido quantia 

maior do que a tomada em empréstimo; que então autora repassou o valor 

recebido para a vendedora da ré que comercializou o produto, para que o 

colchão fosse quitado; e que dias depois a requerida lhe informou que o 

financiamento havia sido feito em 72 parcelas, e não em 48. Asseverou 

que não autorizou o parcelamento do empréstimo em 72 vezes e que tal 

fato lhe causa prejuízos, em razão dos encargos que incidem sobre o 

negócio; que assinou o formulário que lhe foi apresentado, porque 

acreditou que as condições eram as que lhe haviam sido repassadas: 48 

parcelas de R$271,32; que as requeridas já procederam de forma irregular 

e ilegal com outros consumidores; e que o produto adquirido já está 

apresentando defeitos. Requereu a concessão de tutela antecipada para 

que seja bloqueado o desconto da folha de pagamento da autora, das 

parcelas 49 a 72, não pactuada entre as partes demandantes. DECIDO. 

Tendo a parte autora alegado que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da 

Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC, podendo haver impugnação pela parte 

contrária. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) 

e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da realização dos descontos 

na aposentadoria da parte autora e o questionamento da dívida, mediante 

a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA e a sustação dos descontos nos benefícios são medidas que se 

impõem, por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - 

INDEFERIMENTO - PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - 

PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela 

parcial requerido na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir 

cobrança, cuja origem pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA 

e outros bancos de dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser 

deferido nestes limites para impedir a prática de tais atos enquanto se 

discute a certeza da dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, 

Data da publicação no DJE 06/11/2002). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO – APOSENTADO – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO 

REALIZADO – ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA – PEDIDO DE EFEITO 

SUSPENSIVO PELO AGRAVANTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO 

GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO DIANTE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS 

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos do agravo 

de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a 

verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, 

requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, 

prudente é o desprovimento do agravo. Cabe a manutenção da ordem 

judicial de suspensão do desconto mensal das prestações sobre os 

proventos de aposentadoria do agravado, já que o questionamento autoral 

é enfático, nega a existência do contrato que teria dado origem à dívida, 

cabendo ao Banco à competência como credor, provar a existência e 

validade do negócio jurídico”. (AI 34311/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). De outra banda, é inegável que 

a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação 

ao autor, vez que os descontos na aposentadoria poderão causar 

prejuízos inegáveis, haja vista o caráter alimentar da verba. Consigno, 

outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos à empresa 

requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo 

não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. 

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que 

sejam suspensos os descontos das parcelas 49 a 72 do contrato 

celebrado (valor de R$271,32), realizados na aposentadoria da 

requerente, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04 de Abril 

de 2018, às 09:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008724-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDINHO COLUSSI OAB - MS4722-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOAIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Indefiro o pedido retro. Determino que a requerente 

comprove a notificação da parte requerida, uma vez que, este juízo, bem 

como, este E.G Tribunal, entende que se faz necessária a prévia tentativa 

de notificação extrajudicial ante o protesto por edital. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 
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APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - 

INTIMAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – VALIDADE - PRÉVIA 

TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação de busca e apreensão fundada no 

Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a prévia constituição em mora do 

devedor inadimplente, mediante notificação regular. II - Não tendo como 

identificar o endereço correto do devedor, por ter se mudado do endereço 

informado no contrato, é válida a constituição em mora realizada através 

de intimação do protesto, via edital, nos termos da norma inserta no artigo 

15 da Lei n. 9.492/97”. (AI 182518/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no 

DJE 19/04/2016). Intime-se para a providência, no prazo legal, sob pena de 

extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010530-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALACORTE TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010530-64.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ZENAIDE DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: DALACORTE TRANSPORTES EIRELI - ME Vistos e 

examinados. ZENAIDE DOS SANTOS SILVA ingressou com a presente 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE 

TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA em face de DALACORTE TRANSPORTES EIRELI – ME 

e EDSON CESAR HECKLER. Relatou a autora, em breve resumo, que aos 

07 de junho de 2016, seu companheiro e pai de sua filha menor (05 anos 

de idade) foi vítima fatal de um acidente de trânsito causado por culpa 

exclusiva do preposto da requerida; que o ‘de cujus’ era quem sustentava 

a família. Requereu que, no mérito, sejam os réus condenados ao 

pagamento de indenização por danos materiais no valor de 

R$1.451.340,61 e indenização por danos morais no valor de 

R$281.100,00. Em tutela antecipada, requereu o bloqueio de bens de 

propriedade dos requeridos, suficientes para a garantia da ação. DECIDO. 

Tendo a parte autora alegado que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da 

Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC, podendo haver impugnação pela parte 

contrária. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) 

e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela ausência de probabilidade do 

direito alegado pela parte autora, haja vista que a culpa dos requeridos 

não foi declarada por sentença e, deste modo, necessário instalar-se o 

contraditório, para que os fatos sejam averiguados com a observância do 

devido processo legal, assegurando-se o direito de ampla defesa. No 

mais, também não verifico a presença do periculum in mora, na medida em 

que não há provas (e nem mesmo indícios) de que os requeridos estejam 

dilapidando seu patrimônio ou possam esvaziá-lo, de forma a impedir 

eventual cumprimento de sentença. Assim, ausentes os requisitos 

infirmados no artigo 300 do CPC, o indeferimento da antecipação de tutela 

pleiteada é medida que se impõe. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIO SEGURO QUANTO À 

CULPA PELO ACIDENTE – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não havendo indícios suficientes e necessários 

à conclusão quanto à responsabilidade pelo acidente de trânsito, impõe-se 

necessário aguarda a instrução processual, não sendo possível impor-se, 

em sede de tutela antecipada, o pagamento de pensão mensal.” (AI 

13874/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016). 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL - MORTE - SINALIZAÇÃO 

INADEQUADA - PENSÃO CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – REQUISITOS AUSENTES – MEDIDA CAUTELAR - FUMUS 

BONI JURIS E PERICULUM IN MORA NÃO PREENCHIDOS - IMPROVIMENTO. 

Não havendo comprovação do preenchimento dos requisitos estampados 

no art. 273 do CPC, ante a necessidade de dilação probatória, há indeferir 

o pedido de tutela antecipada. Para a concessão de providência cautelar, 

nos termos do artigo 273, § 7º, do CPC, é necessária a presença do 

fumus boni juris e do periculum in mora. Ausentes, há indeferir a medida 

cautelar pretendida.” (AI 15227/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2015, 

Publicado no DJE 03/11/2015). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser revista em 

qualquer momento processual, caso aportem novas provas aos autos. 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 04 de Abril de 2018, às 10:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000036-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON JORGE WENDLING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000036-09.2018.8.11.0003 AUTOR: CLEVERSON JORGE WENDLING 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 184 de 1153



RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

e examinados. Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é 

titular da unidade consumidora de energia elétrica número 6/1336847-7, e 

que recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas. Requereu a 

concessão de tutela de urgência, com a determinação para que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

sua unidade consumidora e de inscrever seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, com relação à fatura eventual, no valor de R$882,91, 

com vencimento em 30/11/2017. DECIDO. Tendo a parte autora carreado 

ao feito provas de que encontra-se em situação de miserabilidade, 

defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos 

da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando o valor de R$882,91 referentes a consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção, que estão sendo 

questionadas pela parte autora. Com efeito, em que pese à possibilidade 

de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que 

seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida 

apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do 

consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. 

(AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE 

NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO 

DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está discutindo a origem da 

fatura extra, no valor de R$882,91, bem como a regularidade, ou não, do 

medidor de consumo, tenho que está clara a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De 

igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades. Posto isso, estando 

presentes os requisitos necessários para concessão de medida liminar, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa 

requerida ser intimada a se abster de suspender o fornecimento do 

serviço de energia elétrica na unidade consumidora da autora (ou 

restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do 

fornecimento, no prazo máximo de 02 horas), com relação ao valor de 

R$882,91 cobrado na fatura com vencimento em 30/11/2017. Arbitro, para 

o caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no valor 

de R$500,00 (quinhentos) reais. Autorizo a requerida a emitir outra fatura, 

para a cobrança do consumo regular faturado no mês, sem a inserção 

dos valores questionados através da presente ação (consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção). Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04 de Abril de 2018, 

às 11:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-90 CONSIGNATÓRIA DE ALUGUÉIS

Processo Número: 1000068-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MARINHO VASTOR (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000068-14.2018.8.11.0003 AUTOR: OSVALDO MARINHO VASTOR RÉU: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos e examinados. OSVALDO MARINHO 

VASTOR, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO, ajuizou a presente AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de BANCO ITAÚ 

S/A. Relatou o autor, em breve resumo, que possui uma dívida de cartão 

de crédito com o banco requerido, e que as partes acordaram que o débito 

seria pago em 12 parcelas de R$ 539,92, reduzidas para R$ 378,57 com a 

aplicação do desconto de pontualidade, mediante boletos que seriam 

entregues na residência do autor. Asseverou que, no dia 21/09/2017 o 

autor recebeu boleto no valor de R$ 454,95 (maior do que o 

convencionado) e que já tinha se vencido no dia 20/09/2017, 

impossibilitando o pagamento nos moldes em que ajustado. Requereu o 

deferimento de antecipação de tutela para que seja possível consignar o 

valor de R$ 378,57 e seja o banco réu intimado a se abster de lançar o 

nome do autor nos cadastros de inadimplentes. DECIDO. Tendo a parte 

autora carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da 

Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 
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documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados aos autos demonstram que as partes celebraram 

um acordo no Procon, onde o autor pagaria 12 prestações de R$539,00 

(com desconto de 34,72% em caso de pontualidade, caindo o valor para 

R$378,57) e que os boletos teriam vencimento todo dia 29; no entanto, o 

requerido enviou um boleto no valor de R$449,68 e com vencimento no dia 

20, descumprindo totalmente o acordo que fora celebrado. De outra 

banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação ao autor, vez que o não pagamento do boleto 

poderá levar à negativação do nome do autor e o mesmo poderá ter 

prejudicado o desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente 

mercantis. Cabível, portanto, o deferimento da antecipação de tutela 

pleiteada, na medida em que se mostram incontestáveis os requisitos do 

artigo 300 do CPC. Nesse sentido: “REGIMENTAL - DECISÃO QUE NEGA 

SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - ASTREINTE - VALOR RAZOÁVEL - 

LIMITAÇÃO TEMPORAL - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 

Havendo prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como 

o perigo da demora, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de 

tutela. Correta a decisão que aplica multa diária como meio coercitivo para 

o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 461, § 4º, do 

CPC). Desnecessário estabelecer limite temporal, visto que a multa 

cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer 

momento.” (AgR 147717/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

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

Publicado no DJE 03/11/2015). Consigno, outrossim, que a concessão da 

tutela não acarretará prejuízos à empresa requerida, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se pode dizer em relação a 

requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o exposto, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA autorizando o autor fazer a 

consignação dos pagamentos das parcelas em juízo (R$378,57 até o dia 

29 de cada mês; ou R$539,92 se após o dia 29) e determinando a 

intimação do requerido para que se abstenha de lançar o nome do autor 

nos cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, 

sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor de R$ 500,00

(quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. O depósito deverá ser 

realizado pelo autor, no prazo do artigo 542, inciso I, do CPC, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nos termos do artigo 334

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 05 de Abril de 2018, 

às 08:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000878-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDEVALDO LUCIO CARVALHO (EXECUTADO)

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES (EXECUTADO)

AUTO BAHIA FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000878-57.2016.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: AUTO BAHIA FUNILARIA E PINTURA 

AUTOMOTIVA LTDA - ME, ELISANGELA CAMPOS DE MORAES, 

VANDEVALDO LUCIO CARVALHO DECISÃO Requereu a parte exequente 

o deferimento de penhora on-line nas contas bancárias da parte 

executada. Tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do(s) executado(s) de 

CPF/CNPJ: 08.705.448/0001-12; 815.138.361-53 e 631.296.981-91. 

Observo o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado; 

expeço a ordem de bloqueio para a busca do valor de R$ 88.004,32

Considerando que o feito se encontrava apto à realização da penhora 

online, conforme art. 512 §2º da CNGC/MT, o feito permaneceu concluso 

para a realização da ordem de bloqueio. Adiante, anexo a respectiva 

resposta da ordem bloqueio: Recibo de Protocolamento de Ordens 

Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio 

de Valores Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não 

Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair 

Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui 

para imprimir. Dados do bloqueio Número do Protocolo: 20170006813956

Número do Processo: 1000878-57.2016.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 19527 - 4ª Vara 

Cível da Comarca de Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: Renan 

Carlos Leao Pereira do Nascimento Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível 

CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da 

Ação: BANCO BRADESCO S/A Relação de réus/executados • Para exibir 

os detalhes de todos os réus/executados clique aqui. • Para ocultar os 

detalhes de todos os réus/executados clique aqui. 08.705.448/0001-12 - 

AUTO BAHIA FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA EIRELI - ME [Total 

bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$9,93] [Quantidade atual de 

não respostas: 0] Respostas ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 88.004,32 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de 

saldo. 9,93 9,93 15/12/2017 20:33 BCO BRADESCO / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 88.004,32 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00

14/12/2017 19:35 CCLA SUL DE MATO GROSSO / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 88.004,32 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00

15/12/2017 17:34 CCM MED EMP MT / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 88.004,32 (00) Resposta negativa: réu/executado não é
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cliente ou possui apenas contas inativas. 0,00 0,00 15/12/2017 07:29 Não 

Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 631.296.981-91 

- VANDEVALDO LUCIO CARVALHO [Total bloqueado (bloqueio original e 

reiterações):R$33,76] [Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas 

CCLA SUL DE MATO GROSSO / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 

88.004,32 (13) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, afetando 

depósito a prazo. 23,17 23,17 15/12/2017 09:50 19/12/2017 09:17:20 

Desb. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 23,17 Não enviada 

- - ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 

88.004,32 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 10,59 

10,59 15/12/2017 20:33 19/12/2017 09:17:20 Desb. Valor Renan Carlos 

Leao Pereira do Nascimento 10,59 Não enviada - - BCO BRADESCO / 

Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem 

Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente 

(R$) Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos 

Leao Pereira do Nascimento 88.004,32 (02) Réu/executado sem saldo 

positivo. 0,00 0,00 14/12/2017 19:35 BCO COOPERATIVO SICREDI / Todas 

as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao 

Pereira do Nascimento 88.004,32 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 

0,00 0,00 15/12/2017 17:01 Não Respostas Não há não-resposta para 

este réu/executado 815.138.361-53 - ELISANGELA CAMPOS DE MORAES 

[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$124,66] [Quantidade 

atual de não respostas: 0] Respostas BCO BRASIL / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 88.004,32 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de 

saldo. 124,66 124,66 15/12/2017 05:07 19/12/2017 09:17:20 Transf. Valor 

ID:072017000016015895 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 124,66 Não 

enviada - - BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 

88.004,32 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 14/12/2017 

19:35 BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 

88.004,32 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 15/12/2017 

04:22 CCLA SUL DE MATO GROSSO / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 88.004,32 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

15/12/2017 17:34 CCM MED EMP MT / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 88.004,32 (00) Resposta negativa: réu/executado não é 

cliente ou possui apenas contas inativas. 0,00 0,00 15/12/2017 07:29 ITAÚ 

UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 18:45 

Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 88.004,32 (00) 

Resposta negativa: réu/executado não é cliente ou possui apenas contas 

inativas. 0,00 0,00 15/12/2017 20:33 Ressalto que, apenas nesta data 

lancei e confirmei esta minuta, para que assim a parte executada não 

tivesse ciência de seu conteúdo até a constrição efetivada, conforme art. 

854 CPC, haja vista a impossibilidade, pelo Sistema PJe, deste juízo assinar 

esta deliberação sem o (automático) retorno dos autos à secretaria. Com a 

vinda da resposta das instituições bancárias verifiquei a penhora de 

valores inferiores ao requerido, mesmo assim procedia à transferência 

dos valores bloqueados. Diante disso, intime-se a parte exequente para, 

no prazo legal, requerer o que entender de direito. Outrossim, intime-se a 

parte executado, na pessoa de seu advogado para eventual 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do art. 

854, §3º do CPC, contados a partir da data da intimação. Consigno que, 

não tendo advogado constituído nos autos, a parte executada afetada 

pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, por via eletrônica ou por 

carta, direcionada ao endereço de citação ou ao último endereço 

informado nos autos. Havendo inconformismo com a penhora, com 

fundamento no art. 10 do CPC, determino que seja a parte contrária 

intimada para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004284-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANELITA MARIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA OAB - MT7648/O 

(ADVOGADO)

GUSTAVO TAVARES DE MORAES OAB - MT9269/O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte executado, na pessoa de seu advogado para eventual 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do art. 

854, §3º do CPC, contados a partir da data da intimação, acerca da 

penhora de valores via BACENJUD na importância de R$ 14.329,92.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000643-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MOREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ PERMANENTE em face de 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à 

apreciação das preliminares arguidas pela requerida: 1 – INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela 

parte requerida, no que concerne à alegada necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao autor é facultado endereçar 

a ação a qualquer uma das empresas que fazem parte do convênio 

DPVAT. Nesse sentido extrai-se da jurisprudência pátria: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO 

MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro 

obrigatório por invalidez permanente deve corresponder a 40 salários 

mínimos. O consórcio constituído pelas seguradoras que operam com o 

seguro obrigatório (DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado 

pelos incontáveis seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de 

veículos. Pode o beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do 

convênio DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi 

criado pela Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. 

V.v. O beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o 

manejo da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do 

Código Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do 

p r o c e s s o  c o m  j u l g a m e n t o  d e  m é r i t o ” .  ( T J M G ,  A c 

1.0024.07.582358-3/002(1), Relator Antônio de Pádua. Publicado 

20.08.08). (grifei) Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, 

pelo que, rejeito a preliminar suscitada. Inexistem outras preliminares a 

serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 15:10 
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horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. 

Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, 

com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 

2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$350. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004571-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA CRISTINA FERREIRA GABRIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004571-15.2017.8.11.0003 AUTOR: SHEILA CRISTINA 

FERREIRA GABRIEL Advogado do(a) AUTOR: ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA - MT0012452S RÉU: BANCO DO BRASIL SA Advogado do(a) 

RÉU: RAFAEL SGANZERLA DURAND - SP0211648A DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004726-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. DO N. ROSA EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004726-18.2017.8.11.0003 AUTOR: BRADESCO 

LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado do(a) AUTOR: 

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - MT0005134A RÉU: A. DO N. 

ROSA EIRELI Advogado do(a) RÉU: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - 

MT16010/O DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002682-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FIGUEIREDO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1002682-60.2016.8.11.0003 AUTOR: SANDRA FIGUEIREDO MARTINS RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ PERMANENTE. Não é o caso de julgamento 

antecipado da lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela 

requerida. 1 – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: 

Afasto a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, vez 

que o fato da parte autora ter dado quitação plena pela via administrativa, 

ao que ora está pleiteando judicialmente, não obsta o seu direito de ação 

para requerer o pagamento de eventual diferença que entenda ser 

cabível. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO 

MÍNIMO – INDEXADOR – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR 

COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – 

INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado 

está o entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, 

mas relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não 

traduz renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada. 2- Da leitura da contestação, verifica-se que a parte 

demandada alegou preliminar de “Ausência de Pressuposto de 

Constituição e Desenvolvimento válido e Regular do Processo”, haja vista 

o comprovante de residência trazido ao feito estar em nome de terceiro, 

requerendo, a intimação do autor para a regularização processual. 

Ademais, a jurisprudência assegura que o comprovante de residência não 

constitui documento indispensável ao ajuizamento das ações de 

indenização, não havendo previsão legal para tal exigência: "APELAÇÃO 

CÍVEL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - FALTA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA 

CASSADA. - O art. 282 do Código de Processo Civil dispõe ser requisito 

da petição inicial a indicação do domicílio das partes. - É desnecessária a 

instrução da petição inicial com documento capaz de comprovar que o 

autor reside no endereço por ele indicado. RECURSO PROVIDO. 

SENTENÇA CASSADA." (TJMG. Proc. 1.0024.12.242950-9/001. Des. Rel. 

Gutemberg da Mota e Silva. Dje 07/03/2013). Portanto, rejeito a preliminar 

arguida Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As partes 

estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de 

maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a 

existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de 

prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de FEVEREIRO de 2018, às 15:00 horas, quando estará sendo realizado 

mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. MARCOS 

GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no Hospital 

Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, CEP 

787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 2922 

(Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000830-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE NOGUEIRA DINIZ (EXECUTADO)

 

Vistos e examinados. A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO 

o pedido formulado pelo autor, autorizando a busca de endereço da parte 

requerida através do sistema disponível ao juízo na data de hoje 

(INFOJUD). Com a juntada das informações aos autos, intime-se a parte 

autora para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Consulta de Informações Cadastrais 

CPF/CNPJ: 313.149.371-20 Nome do contribuinte: SOLANGE NOGUEIRA 

DINIZ Tipo logradouro Endereço: FERNANDO CORREA DA COSTA Número: 

978 Complemento: Bairro: CENTRO Município: RONDONOPOLIS UF: MT 

CEP: 78700-974 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008159-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL HENRIQUE REIS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1008159-30.2017.8.11.0003 AUTOR: CLINICA RADIOLOGICA DR. 

BERTINETTI LTDA RÉU: RAPHAEL HENRIQUE REIS Vistos e Examinados 

Aguarde-se a vinda da contestação. Nesta data, prestei as informações 

que me foram solicitadas. Cumpra-se. RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO 

NASCIMENTO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005020-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO RAMPELOTO DE MORAES (RÉU)

LINDA VERONA BENEDETTI DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005020-70.2017.8.11.0003 AUTOR: EDUARDO ALVES SILVA RÉU: 

TIAGO RAMPELOTO DE MORAES, LINDA VERONA BENEDETTI DE 

MORAES Vistos e Examinados Manifeste-se a parte autora acerca da 
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certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. Cumpra-se. RENAN CARLOS 

LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001500-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS REIS MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA (RÉU)

 

Vistos e examinados. A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO 

o pedido formulado pelo autor, autorizando a busca de endereço da parte 

requerida através do sistema disponível ao juízo na data de hoje 

(INFOJUD). Com a juntada das informações aos autos, intime-se a parte 

autora para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Consulta de Informações Cadastrais 

CPF/CNPJ: 655.004.581-91 Nome do contribuinte: CARLOS EDUARDO DE 

ALMEIDA Tipo logradouro Endereço: AV CLAUDIO MANOEL DA COSTA 

Número: S N Complemento: Bairro: VILA RICA Município: RONDONOPOLIS 

UF: MT CEP: 78750-540 Telefone: Fax:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000275-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALTER BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO)

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ASSIS ANCHIETA OAB - MT3.846 (ADVOGADO)

 

Diante disso, intime-se a parte executado, na pessoa de seu advogado 

para eventual manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

disposição do art. 854, §3º do CPC, contados a partir da data da intimação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004089-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MARINHO SANTANA (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002400-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAMO WELLIVELTON DE SOUZA ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em diligência no endereço 

mencionado onde estando por diversas vezes, em dias e horários 

alternados não foi possível proceder com a Busca e Apreensão do bem 

descrito no mandado, uma vez que o referido bem não foram localizado na 

ocasião das diligências, assim sendo devolvo o mandado em Cartório para 

os devidos fins. Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2016. CLARICE 

CONCEICAO DE OLIVEIRA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002400-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAMO WELLIVELTON DE SOUZA ALVES (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006159-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos e examinados. Conforme deliberação retro, esse magistrado segue 

no entendimento do E.G Tribunal do Mato Grosso, o qual vê pela 

necessidade de documentos comprobatórios para o deferimento da justiça 

gratuita. Assim, intime-se a parte autora para que traga aos autos 

documentos que comprovem as suas alegações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008516-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA BATISTA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que traga aos autos 

certidão de transito em julgado, quanto ao pedido principal destes autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005700-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ PERMANENTE em face de 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à 

apreciação das preliminares arguidas pela requerida: 1 – INCLUSÃO DA 
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SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela 

parte requerida, no que concerne à alegada necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao autor é facultado endereçar 

a ação a qualquer uma das empresas que fazem parte do convênio 

DPVAT. Nesse sentido extrai-se da jurisprudência pátria: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO 

MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro 

obrigatório por invalidez permanente deve corresponder a 40 salários 

mínimos. O consórcio constituído pelas seguradoras que operam com o 

seguro obrigatório (DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado 

pelos incontáveis seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de 

veículos. Pode o beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do 

convênio DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi 

criado pela Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. 

V.v. O beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o 

manejo da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do 

Código Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do 

p r o c e s s o  c o m  j u l g a m e n t o  d e  m é r i t o ” .  ( T J M G ,  A c 

1.0024.07.582358-3/002(1), Relator Antônio de Pádua. Publicado 

20.08.08). (grifei) Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, 

pelo que, rejeito a preliminar suscitada. Inexistem outras preliminares a 

serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 14:00 

horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. 

Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, 

com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 

2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$350. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001199-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUESIA FELIX DA SILVA GENZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001199-58.2017.8.11.0003 AUTOR: QUESIA FELIX DA SILVA GENZ RÉU: 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, 

às 14:10 horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 

4ª vara. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

CRM. 3533, com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque 

Estrada, nº 15, no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. 

Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá 

o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$350. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003356-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLINDO RODRIGUES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos e examinados. Designo a audiência de instrução e julgamento para 

o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 14:20 horas, quando estará sendo 

realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. 

MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no 

Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, 

CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 

2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001440-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ZAMONER DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ PERMANENTE em face de 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à 

apreciação das preliminares arguidas pela requerida: 1 – INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela 

parte requerida, no que concerne à alegada necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao autor é facultado endereçar 

a ação a qualquer uma das empresas que fazem parte do convênio 

DPVAT. Nesse sentido extrai-se da jurisprudência pátria: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO 

MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro 

obrigatório por invalidez permanente deve corresponder a 40 salários 

mínimos. O consórcio constituído pelas seguradoras que operam com o 

seguro obrigatório (DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado 

pelos incontáveis seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de 

veículos. Pode o beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do 

convênio DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi 

criado pela Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. 

V.v. O beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o 

manejo da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do 

Código Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do 

p r o c e s s o  c o m  j u l g a m e n t o  d e  m é r i t o ” .  ( T J M G ,  A c 

1.0024.07.582358-3/002(1), Relator Antônio de Pádua. Publicado 

20.08.08). (grifei) Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, 

pelo que, rejeito a preliminar suscitada. Inexistem outras preliminares a 

serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 14:30 

horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. 

Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, 

com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 

2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$350. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002715-16.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE SOUZA MENDONCA MACHADO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Designo a audiência de instrução e julgamento para 

o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 14:40 horas, quando estará sendo 

realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. 

MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no 

Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, 

CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 

2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003801-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE ALMEIDA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ PERMANENTE. Não é o caso de julgamento 

antecipado da lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela 

requerida. 1- FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO: Afasto a 

preliminar de falta de interesse de agir por inexistência de prévio pedido 

administrativo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, 

EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não é necessário o 

prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que 

vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.” (Ap, 

83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 10/09/2014.) Assim, 

razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar 

suscitada. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As partes 

estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de 

maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a 

existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de 

prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de FEVEREIRO de 2018, às 14:50 horas, quando estará sendo realizado 

mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. MARCOS 

GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no Hospital 

Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, CEP 

787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 2922 

(Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010467-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEMENTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O (ADVOGADO)

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NGM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (RÉU)

M. G. DE OLIVEIRA NUNES MANOEL - ME (RÉU)

NIPPOLIGHT COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010467-39.2017.8.11.0003 AUTOR: MARIA CLEMENTE DE SOUZA RÉU: 

NIPPOLIGHT COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, M. G. DE OLIVEIRA 

NUNES MANOEL - ME, NGM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Vistos e 

examinados. MARIA CLEMENTE DE SOUZA ingressou com a presente 

AÇÃO DE REPARAÇÃO C/C DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

em face de NIPPOLIGHT COMERCIO DE COLCHOES LTDA – ME, M. G. DE 

OLIVEIRA NUNES MANOEL – ME e NGM PRESTADORA DE SERVICOS 

LTDA. Relatou a autora, em breve resumo, que aos 280/02/2016 comprou 

um colchão da marca NIPPOLIGHT no valor de R$8.887,00; que o produto 

foi comercializado pela segunda requerida; que o produto foi adquirido 

para pagamento mediante empréstimo consignado em folha de 

pagamento/benefício firmado com a terceira ré; e que a autora se obrigou 

ao pagamento de 48 prestações de R$271,32, vencendo-se a primeira em 

10/05/2016. Informou que a autora recebeu em sua conta bancária o valor 

aproximado de R$9.000,00, quando já ficou surpresa por ter sido quantia 

maior do que a tomada em empréstimo; que então autora repassou o valor 

recebido para a vendedora da ré que comercializou o produto, para que o 

colchão fosse quitado; e que dias depois a requerida lhe informou que o 

financiamento havia sido feito em 72 parcelas, e não em 48. Asseverou 

que não autorizou o parcelamento do empréstimo em 72 vezes e que tal 

fato lhe causa prejuízos, em razão dos encargos que incidem sobre o 

negócio; que assinou o formulário que lhe foi apresentado, porque 

acreditou que as condições eram as que lhe haviam sido repassadas: 48 

parcelas de R$271,32; que as requeridas já procederam de forma irregular 

e ilegal com outros consumidores; e que o produto adquirido já está 

apresentando defeitos. Requereu a concessão de tutela antecipada para 

que seja bloqueado o desconto da folha de pagamento da autora, das 

parcelas 49 a 72, não pactuada entre as partes demandantes. DECIDO. 

Tendo a parte autora alegado que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da 

Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC, podendo haver impugnação pela parte 

contrária. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) 

e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da realização dos descontos 

na aposentadoria da parte autora e o questionamento da dívida, mediante 

a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA e a sustação dos descontos nos benefícios são medidas que se 

impõem, por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - 

INDEFERIMENTO - PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - 

PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela 

parcial requerido na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir 
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cobrança, cuja origem pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA 

e outros bancos de dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser 

deferido nestes limites para impedir a prática de tais atos enquanto se 

discute a certeza da dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, 

Data da publicação no DJE 06/11/2002). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO – APOSENTADO – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO 

REALIZADO – ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA – PEDIDO DE EFEITO 

SUSPENSIVO PELO AGRAVANTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO 

GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO DIANTE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS 

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos do agravo 

de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a 

verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, 

requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, 

prudente é o desprovimento do agravo. Cabe a manutenção da ordem 

judicial de suspensão do desconto mensal das prestações sobre os 

proventos de aposentadoria do agravado, já que o questionamento autoral 

é enfático, nega a existência do contrato que teria dado origem à dívida, 

cabendo ao Banco à competência como credor, provar a existência e 

validade do negócio jurídico”. (AI 34311/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). De outra banda, é inegável que 

a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação 

ao autor, vez que os descontos na aposentadoria poderão causar 

prejuízos inegáveis, haja vista o caráter alimentar da verba. Consigno, 

outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos à empresa 

requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo 

não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. 

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que 

sejam suspensos os descontos das parcelas 49 a 72 do contrato 

celebrado (valor de R$271,32), realizados na aposentadoria da 

requerente, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04 de Abril 

de 2018, às 09:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010530-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALACORTE TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010530-64.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ZENAIDE DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: DALACORTE TRANSPORTES EIRELI - ME Vistos e 

examinados. ZENAIDE DOS SANTOS SILVA ingressou com a presente 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE 

TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA em face de DALACORTE TRANSPORTES EIRELI – ME 

e EDSON CESAR HECKLER. Relatou a autora, em breve resumo, que aos 

07 de junho de 2016, seu companheiro e pai de sua filha menor (05 anos 

de idade) foi vítima fatal de um acidente de trânsito causado por culpa 

exclusiva do preposto da requerida; que o ‘de cujus’ era quem sustentava 

a família. Requereu que, no mérito, sejam os réus condenados ao 

pagamento de indenização por danos materiais no valor de 

R$1.451.340,61 e indenização por danos morais no valor de 

R$281.100,00. Em tutela antecipada, requereu o bloqueio de bens de 

propriedade dos requeridos, suficientes para a garantia da ação. DECIDO. 

Tendo a parte autora alegado que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da 

Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC, podendo haver impugnação pela parte 

contrária. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) 

e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela ausência de probabilidade do 

direito alegado pela parte autora, haja vista que a culpa dos requeridos 

não foi declarada por sentença e, deste modo, necessário instalar-se o 

contraditório, para que os fatos sejam averiguados com a observância do 

devido processo legal, assegurando-se o direito de ampla defesa. No 

mais, também não verifico a presença do periculum in mora, na medida em 

que não há provas (e nem mesmo indícios) de que os requeridos estejam 

dilapidando seu patrimônio ou possam esvaziá-lo, de forma a impedir 

eventual cumprimento de sentença. Assim, ausentes os requisitos 

infirmados no artigo 300 do CPC, o indeferimento da antecipação de tutela 

pleiteada é medida que se impõe. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIO SEGURO QUANTO À 

CULPA PELO ACIDENTE – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não havendo indícios suficientes e necessários 

à conclusão quanto à responsabilidade pelo acidente de trânsito, impõe-se 

necessário aguarda a instrução processual, não sendo possível impor-se, 

em sede de tutela antecipada, o pagamento de pensão mensal.” (AI 

13874/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016). 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL - MORTE - SINALIZAÇÃO 

INADEQUADA - PENSÃO CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – REQUISITOS AUSENTES – MEDIDA CAUTELAR - FUMUS 

BONI JURIS E PERICULUM IN MORA NÃO PREENCHIDOS - IMPROVIMENTO. 

Não havendo comprovação do preenchimento dos requisitos estampados 

no art. 273 do CPC, ante a necessidade de dilação probatória, há indeferir 

o pedido de tutela antecipada. Para a concessão de providência cautelar, 

nos termos do artigo 273, § 7º, do CPC, é necessária a presença do 

fumus boni juris e do periculum in mora. Ausentes, há indeferir a medida 
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cautelar pretendida.” (AI 15227/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2015, 

Publicado no DJE 03/11/2015). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser revista em 

qualquer momento processual, caso aportem novas provas aos autos. 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 04 de Abril de 2018, às 10:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010249-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS NUNES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: DOUGLAS NUNES CARDOSO RÉU: 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de Ação de obrigação de fazer 

c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutelade antecipada de 

urgência. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Pleiteia o Autor, a título de tutela provisória, o deferimento da 

exclusão de seu nome dos cadastros da de Serviço de Proteção ao 

Crédito – SPC/SERASA e demais órgãos de restrição ao crédito que 

porventura tenha registrado o referente débito objeto da lide. Conforme 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, sabe-se que para a concessão de liminar 

de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam 

elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, 

em sede de cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente 

será julgado procedente ao final da lide. Na hipótese, é possível verificar, 

com a clareza necessária, a confluência desses pressupostos, 

principalmente diante do documento de ID 11155425, que demonstra a 

inclusão da restrição incluída. Com efeito, estando a parte autora, de 

forma firme e coerente, questionando a existência da dívida, a retirada de 

tal anotação no SPC, SERASA é medida que se impõem, por pura 

precaução. Clara, pois, a plausibilidade do direito invocado, o que fortalece 

as alegações que escoram o vertente pleito. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA 

- INDEFERIMENTO - PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - 

PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela 

parcial requerido na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir 

cobrança, cuja origem pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA 

e outros bancos de dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser 

deferido nestes limites para impedir a prática de tais atos enquanto se 

discute a certeza da dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, 

Data da publicação no DJE 06/11/2002). Assim, analisando detidamente os 

autos, vislumbra-se que estão presentes os requisitos para deferimento 

da tutela, concedendo liminarmente, o adiantamento pretendido. Posto isso, 

estando presentes os requisitos necessários para concessão de medida 

liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, determino a 

intimação da empresa requerida para retirar o nome da parte autora dos 

órgãos de proteção de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias. Arbitro, para o 

caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais), não podendo o valor final das astrientes ser 

superior ao valor atribuído à causa. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 03/04/2018, às 08hrs. A audiência será 

realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da 

Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000152-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000152-15.2018.8.11.0003 REQUERENTE: PEDRO DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos e examinados. Cuida-se de ação 

onde a parte autora sustenta que a parte requerida inseriu o seu nome, de 

forma indevida, nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida 

a qual não está obrigada. Requereu a concessão de antecipação de tutela 

para que a requerida seja intimada a proceder com a exclusão do nome do 

rol de inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Tendo a parte 

autora carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da 

Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 
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tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 04 de Abril de 2018, às 08:30 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000032-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE CESCONETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SILVA TENORIO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000032-69.2018.8.11.0003 AUTOR: RONALDO JOSE CESCONETTO RÉU: 

GILSON SILVA TENORIO Vistos e examinados. Considerando que consta 

do sistema a ausência de guia de pagamento de custas vinculada a este 

feito, determino a intimação da parte autora para a regularização da 

pendência, no prazo do artigo 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008262-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA GOMES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ. Não é o caso de julgamento antecipado da 

lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela requerida: 1 – 

AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML: Afasto a preliminar de extinção da ação por 

ausência de laudo do IML, uma vez que tal documento não é imprescindível 

para a propositura da ação. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO – JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA PELO STJ - ART. 543-C DO CPC, § 7º, II, DO CPC - JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ACÓRDÃO SEM EFEITO - REAPRECIAÇÃO 

DO RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - 

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER 

PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - 

PRESCRIÇÃO AFASTADA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - 

APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - NEXO DE CAUSALIDADE 

E GRAU DA LESÃO DEMONSTRADO POR EXAME DE CORPO DE DELITO - 

INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO 

APURADA E FIXADA NO LAUDO - REPARAÇÃO PROPORCIONALMENTE 

DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA CÁLCULO DE 

INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - 

FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DO ACIDENTE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A falta de juntada do laudo do Instituto 

Médico Legal não autoriza a extinção do processo por não se tratar de 

documento imprescindível à propositura da ação de cobrança de 

indenização do seguro DPVAT, em vista da possibilidade de comprovação 

do grau e da extensão das lesões por outros meios.(...) (Ap 114538/2010, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - SUPRIDA - 

DOCUMENTOS QUE CONFERE CERTEZA ÁS ALEGAÇÕES - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA - 

COMPROVADA PELO PRÓPRIO JUÍZO EM AUDIÊNCIA - DIMINUIÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE 

DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
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Documentos e fotos apresentados com a inicial, ainda, a constatação do 

próprio juízo na audiência de instrução comprova a amputação de um dos 

membros inferior da vítima, a perna esquerda, decorrente de acidente de 

trânsito, sendo desnecessária a realização de perícia, além de suprir a 

ausência de Laudo Oficial do IML, que sequer trata-se de documento 

indispensável à propositura de ação judicial. (...)”. (Ap 90914/2011, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/02/2012, Publicado no DJE 06/03/2012). Portanto, razão alguma assiste 

à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 2- No que diz 

respeito à alegação de que o boletim de ocorrência é uniliteral e que foi 

elaborado meses após o acidente, verifico que o mesmo foi preparado 

pela autoridade competente, entendo que o mesmo continua sendo válido 

para demonstrar a veracidade nas alegações do autor. Nesse sentido: 

T J - S P  -  A p e l a ç ã o  A P L  1 0 4 8 3 8 4 1 7 2 0 1 3 8 2 6 0 1 0 0  S P 

1048384-17.2013.8.26.0100 (TJ-SP)Data de publicação: 25/09/2015 

Ementa: Acidente de trânsito. Seguro DPVAT . Procedência parcial 

decretada em 1º grau, limitada a indenização ao percentual de perda 

corporal apurado em perícia judicial. Apelo da ré, invocando irregularidade 

no boletim de ocorrência, bem como ausência de prova do nexo causal. 1. 

O artigo 5º, § 1º, b, da lei 6.194 /74, determina a prova do acidente e do 

dano, contemplando o registro no órgão policial como meio de prova. 

Inexiste fundamento legal para que seja incontinenti a comunicação 

policial, ou, que seja ratificada por testemunhas. 2. Comparecendo a vítima 

à delegacia de polícia apenas 11 dias após sofrer o acidente, justificável a 

divergência de horários constantes do boletim de ocorrência e da ficha de 

atendimento hospitalar, não se prestando esse equívoco como pretexto 

para não se aceitar o documento como hábil a instruir pleito indenizatório 

de seguro DPVAT . 3. O nexo causal veio estabelecido pelo laudo médico 

pericial judicial, atestando a existência de seqüelas compatíveis com as 

lesões sofridas pelo autor no acidente de trânsito narrado. 4. Negaram 

provimento ao recurso Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. 

As partes estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, 

de maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da 

lide a existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a 

produção de prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 16:10 horas, quando estará 

sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o 

Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no 

Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, 

CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 

2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005582-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO MACARIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à análise 

das preliminares arguidas pela requerida: 1 1- Da leitura da contestação, 

verifica-se que a parte demandada alegou preliminar de “Ausência de 

Pressuposto de Constituição e Desenvolvimento válido e Regular do 

Processo”, haja vista o comprovante de residência trazido ao feito estar 

em nome de terceiro, requerendo, a intimação do autor para a 

regularização processual. Ademais, a jurisprudência assegura que o 

comprovante de residência não constitui documento indispensável ao 

ajuizamento das ações de indenização, não havendo previsão legal para 

tal exigência: "APELAÇÃO CÍVEL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - FALTA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA CASSADA. - O art. 282 do Código de 

Processo Civil dispõe ser requisito da petição inicial a indicação do 

domicílio das partes. - É desnecessária a instrução da petição inicial com 

documento capaz de comprovar que o autor reside no endereço por ele 

indicado. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA." (TJMG. Proc. 

1.0024.12.242950-9/001. Des. Rel. Gutemberg da Mota e Silva. Dje 

07/03/2013). Portanto, rejeito a preliminar arguida Inexistem outras 

preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o 

processo encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo 

como pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física 

alegada na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 16:30 

horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. 

Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, 

com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 

2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000185-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHON PAULO APOSTOLO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000185-05.2018.8.11.0003 AUTOR: JHON PAULO APOSTOLO DE LIMA 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos e examinados. Cuida-se de ação onde 

a parte autora sustenta que a parte requerida inseriu o seu nome, de 

forma indevida, nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida 

a qual não está obrigada. Requereu a concessão de antecipação de tutela 

para que a requerida seja intimada a proceder com a exclusão do nome do 

rol de inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Tendo a parte 

autora carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da 

Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 
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para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 04 de Abril de 2018, às 09:00 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003539-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OQ CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1009942-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS OAB - SP194979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009942-57.2017.8.11.0003 AUTOR: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES 

DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CLASSIC III RÉU: KATHERINE NUNES DE 

SOUZA CRIVELLARO Vistos e examinados. ASSOCIAÇÃO DOS 

ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CLASSIC III ingressou com 

a presente AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em face de KATHERINE 

NUNES DE SOUZA CRIVELLARO. Relatou a autora, em breve resumo, que 

é uma associação composta por adquirentes do futuro condomínio 

residencial Classic III; que o empreendimento foi lançado pela PROJETA 

INCORPORADORA E VENDAS DE IMÓVEIS LTDA EPP, que vendeu as 

unidades aos associados e posteriormente paralisou a construção da 

obra; que foi interposta ação para a retomada do terreno (Processo nº 

1005153-15.2017); que, para finalizar o empreendimento, a associação 

precisará de todos os contratos celebrados com a PROJETA, recibos e 

quaisquer outros documentos; e que referidos documentos estão na 

posse da requerida, advogada e representante da PROJETA. Requereu a 

concessão de tutela provisória para que a ré exiba os documentos 

elencados no inciso I do item 33 da exordial; e, ao final, seja confirmada a 

liminar. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Defiro à parte autora os 

benefícios da Justiça Gratuita, podendo haver impugnação pela parte 

contrária. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) 

e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320 do CPC). Isto posto, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL. No que 

tange ao pedido de tutela antecipada, como já informou a autora, em razão 

dos mesmos fatos narrados na exordial, tramita nesta vara o Processo nº 

1005153-15.2017, onde recentemente foi proferida sentença de mérito 

reconhecendo a ilegitimidade ativa da associação, rescindindo o contrato 

de compra e venda celebrado entre RAUL AMARAL CAMPOS e 

determinada a reintegração da sua posse no imóvel objeto do contrato, 

onde se localiza a obra paralisada. De outra banda, foram interpostas mais 

quatro ações, onde a associação pretende o arresto de bens da PROJETA 

e de seus sócios SUELY e CLÁUDIOS (Processo 1010186-83.2017); a 

exibição de documentos que estariam na posse da advogada da 

construtora, Dra. KATHERINE NUNES DE SOUZA CRIVELLARO (Processo 

1009942-57.2017); a tomada antecipada do depoimento pessoal de SUELY 

MALIMPENSA LEIVA, CLÁUDIO LEIVA, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA 

ENGESUL LTDA ME, AUGUSTINHO LEIVA, CLODOCIR LEIVA, LEONEL 

ITAPURA DUARTE – ME e LEONEL ITAPURA DUARTE (Processo 

1010191-08.2017); e a exibição de documentos que estão na posse da 

PROJETA (Processo 1010189-38.2017). Como se percebe, o cenário que 

envolve os fatos ainda mostra-se bastante nebuloso e emaranhado, 

principalmente se considerarmos as várias ações interpostas pela autora, 

não havendo uma nítida clareza acerca dos legítimos interesses e das 

responsabilidades de todas as pessoas que foram indicadas para os 

polos das lides. Deste modo, não se mostra possível identificar, neste 

momento processual, a presença dos requisitos necessários para o 

deferimento dos pedidos de antecipação de tutela, sendo de extrema 

necessidade que o enfrentamento do pleito liminar seja postergado, para 

que os fatos possam ser esclarecidos e as responsabilidades de cada um 

dos envolvidos no caso sejam delimitadas. Isto posto, deixo de analisar o 

pedido de tutela antecipada nesta fase do processo, por entender que a 

prévia citação das partes requeridas afigura-se medida útil e necessária, 

visto que a cognição sumária do direto e a antecipação da tutela devem 

estar em consonância com o ordenamento processual e se ater ao que 

estabelece o artigo 300 do CPC. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 04 de Abril de 2018, às 09:00 horas 

(será designada a mesma data e horário para todos os processos que 

tratam do caso narrado na exordial: 1010186-83.2017, 1010189-38.2017, 

1010191-08.2017 e 1009942-57.2017). Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 
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transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005629-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEOLINDO JOSE DE FREITAS JUNIOR OAB - GO17923 (ADVOGADO)

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005629-53.2017.8.11.0003 IMPUGNANTE: RNC PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA IMPUGNADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos e 

examinados. Se tempestiva, o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora, recebo a presente IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO, que deverá se 

processar na forma disposta nos artigos 13 e seguintes da Lei no 

11.101/2005. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no 

prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao administrador 

judicial, para sua manifestação, em 15 dias. Em seguida, face a nítida 

presença de interesse público no processo principal, dê-se vistas dos 

autos também ao Ministério Público para que, no prazo legal, manifeste-se 

acerca da presente impugnação. Após a manifestação ministerial, tornem 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005629-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEOLINDO JOSE DE FREITAS JUNIOR OAB - GO17923 (ADVOGADO)

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

 

Intimação da Administradora Judicial para se manifestar em 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1010189-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS OAB - SP194979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY MALIMPENSA LEIVA (REQUERIDO)

CLAUDIO LEIVA (REQUERIDO)

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010189-38.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS 

ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CLASSIC III REQUERIDO: 

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP, SUELY 

MALIMPENSA LEIVA, CLAUDIO LEIVA Vistos e examinados. 

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III ingressou com a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

em face de PROJETA INCORPORADORA E VENDAS DE IMÓVEIS LTDA 

EPP. Relatou a autora, em breve resumo, que é uma associação composta 

por adquirentes do futuro condomínio residencial Classic III; que o 

empreendimento foi lançado pela PROJETA INCORPORADORA E VENDAS 

DE IMÓVEIS LTDA EPP, que vendeu as unidades aos associados e 

posteriormente paralisou a construção da obra; que foi interposta ação 

para a retomada do terreno (Processo nº 1005153-15.2017); que a 

associação intenciona dar continuidade a obra e, para tanto, precisará 

obter todas as informações acerca dos contratos celebrados pela 

PROJETA, dívidas pendentes, comprovantes de recebimento, etc. 

Requereu antecipação de tutela para que a requerida seja intimada a 

apresentar os documentos elencados no item I do tópico 33 da petição 

inicial. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Defiro à parte autora os 

benefícios da Justiça Gratuita, podendo haver impugnação pela parte 

contrária. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) 

e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320 do CPC). Isto posto, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL. No que 

tange ao pedido de tutela antecipada, como já informou a autora, em razão 

dos mesmos fatos narrados na exordial, tramita nesta vara o Processo nº 

1005153-15.2017, onde recentemente foi proferida sentença de mérito 

reconhecendo a ilegitimidade ativa da associação, rescindindo o contrato 

de compra e venda celebrado entre RAUL AMARAL CAMPOS e 

determinada a reintegração da sua posse no imóvel objeto do contrato, 

onde se localiza a obra paralisada. De outra banda, foram interpostas mais 

quatro ações, onde a associação pretende o arresto de bens da PROJETA 

e de seus sócios SUELY e CLÁUDIOS (Processo 1010186-83.2017); a 

exibição de documentos que estariam na posse da advogada da 

construtora, Dra. KATHERINE NUNES DE SOUZA CRIVELLARO (Processo 

1009942-57.2017); a tomada antecipada do depoimento pessoal de SUELY 

MALIMPENSA LEIVA, CLÁUDIO LEIVA, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA 

ENGESUL LTDA ME, AUGUSTINHO LEIVA, CLODOCIR LEIVA, LEONEL 

ITAPURA DUARTE – ME e LEONEL ITAPURA DUARTE (Processo 

1010191-08.2017); e a exibição de documentos que estão na posse da 

PROJETA (Processo 1010189-38.2017). Como se percebe, o cenário que 

envolve os fatos ainda mostra-se bastante nebuloso e emaranhado, 

principalmente se considerarmos as várias ações interpostas pela autora, 

não havendo uma nítida clareza acerca dos legítimos interesses e das 

responsabilidades de todas as pessoas que foram indicadas para os 

polos das lides. Deste modo, não se mostra possível identificar, neste 

momento processual, a presença dos requisitos necessários para o 

deferimento dos pedidos de antecipação de tutela, sendo de extrema 

necessidade que o enfrentamento do pleito liminar seja postergado, para 

que os fatos possam ser esclarecidos e as responsabilidades de cada um 

dos envolvidos no caso sejam delimitadas. Isto posto, deixo de analisar o 

pedido de tutela antecipada nesta fase do processo, por entender que a 

prévia citação das partes requeridas afigura-se medida útil e necessária, 

visto que a cognição sumária do direto e a antecipação da tutela devem 

estar em consonância com o ordenamento processual e se ater ao que 

estabelece o artigo 300 do CPC. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 04 de Abril de 2018, às 09:00 horas 
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(será designada a mesma data e horário para todos os processos que 

tratam do caso narrado na exordial: 1010186-83.2017, 1010189-38.2017, 

1010191-08.2017 e 1009942-57.2017). Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005634-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA LEME AMADEU OAB - SP333821 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005634-75.2017.8.11.0003 IMPUGNANTE: TRANSPORTADORA ROMA 

LOGISTICA LTDA IMPUGNADO: DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO 

S.A. Vistos e examinados. Se tempestiva, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, recebo a presente IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO, que 

deverá se processar na forma disposta nos artigos 13 e seguintes da Lei 

no 11.101/2005. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, 

no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao 

administrador judicial, para sua manifestação, em 15 dias. Em seguida, 

face a nítida presença de interesse público no processo principal, dê-se 

vistas dos autos também ao Ministério Público para que, no prazo legal, 

manifeste-se acerca da presente impugnação. Após a manifestação 

ministerial, tornem conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005633-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005633-90.2017.8.11.0003 IMPUGNANTE: RNC PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA IMPUGNADO: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A Vistos 

e examinados. Se tempestiva, o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora, recebo a presente IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO, que deverá se 

processar na forma disposta nos artigos 13 e seguintes da Lei no 

11.101/2005. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no 

prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao administrador 

judicial, para sua manifestação, em 15 dias. Em seguida, face a nítida 

presença de interesse público no processo principal, dê-se vistas dos 

autos também ao Ministério Público para que, no prazo legal, manifeste-se 

acerca da presente impugnação. Após a manifestação ministerial, tornem 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005631-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (IMPUGNADO)

BANCO J. SAFRA S.A (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005631-23.2017.8.11.0003 IMPUGNANTE: TRANSPORTADORA ROMA 

LOGISTICA LTDA IMPUGNADO: BANCO SAFRA S-A, BANCO J. SAFRA 

S.A Vistos e examinados. Se tempestiva, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, recebo a presente IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO, que 

deverá se processar na forma disposta nos artigos 13 e seguintes da Lei 

no 11.101/2005. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, 

no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao 

administrador judicial, para sua manifestação, em 15 dias. Em seguida, 

face a nítida presença de interesse público no processo principal, dê-se 

vistas dos autos também ao Ministério Público para que, no prazo legal, 

manifeste-se acerca da presente impugnação. Após a manifestação 

ministerial, tornem conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010186-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS OAB - SP194979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)
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CLAUDIO LEIVA (REQUERIDO)

SUELY MALIMPENSA LEIVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010186-83.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS 

ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CLASSIC III REQUERIDO: 

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP, SUELY 

MALIMPENSA LEIVA, CLAUDIO LEIVA Vistos e examinados. 

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III ingressou com a presente AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER 

ANTECEDENTE DE ARRESTO em face de PROJETA INCORPORADORA E 

VENDAS DE IMÓVEIS LTDA EPP, SUELY MALIMPENSA LEIVA e CLÁUDIO 

LEIVA. Relatou a autora, em breve resumo, que é uma associação 

composta por adquirentes do futuro condomínio residencial Classic III; que 

o empreendimento foi lançado pela PROJETA INCORPORADORA E 

VENDAS DE IMÓVEIS LTDA EPP, que vendeu as unidades aos associados 

e posteriormente paralisou a construção da obra; que foi interposta ação 

para a retomada do terreno (Processo nº 1005153-15.2017); que os 

associados adimpliram inúmeras parcelas dos contratos celebrados e 

alguns chegaram a quitar todo o pagamento; que alguns associados não 

tem recibo dos pagamentos e não podem sequer precisar os valores que 

já foram pagos; que a ré está enfrentando séria e visível crise econômica, 

que provavelmente culminará com a sua falência e dilapidação patrimonial. 

Requereu a concessão de tutela provisória para que seja determinado o 

arresto dos bens móveis e imóveis dos demandados, a fim de garantir a 

eficácia das futuras ações de perdas e danos que serão propostas; e a 

realização de pesquisas nos sistemas BacenJud, InfoJud e RenaJud para 

averiguar a existência de bens em nome dos réus. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da Justiça 

Gratuita, podendo haver impugnação pela parte contrária. Estão presentes 

os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do 

CPC). Isto posto, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL. No que tange ao pedido de 

tutela antecipada, como já informou a autora, em razão dos mesmos fatos 

narrados na exordial, tramita nesta vara o Processo nº 1005153-15.2017, 

onde recentemente foi proferida sentença de mérito reconhecendo a 

ilegitimidade ativa da associação, rescindindo o contrato de compra e 

venda celebrado entre RAUL AMARAL CAMPOS e determinada a 

reintegração da sua posse no imóvel objeto do contrato, onde se localiza a 

obra paralisada. De outra banda, foram interpostas mais quatro ações, 

onde a associação pretende o arresto de bens da PROJETA e de seus 

sócios SUELY e CLÁUDIOS (Processo 1010186-83.2017); a exibição de 

documentos que estariam na posse da advogada da construtora, Dra. 

KATHERINE NUNES DE SOUZA CRIVELLARO (Processo 

1009942-57.2017); a tomada antecipada do depoimento pessoal de SUELY 

MALIMPENSA LEIVA, CLÁUDIO LEIVA, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA 

ENGESUL LTDA ME, AUGUSTINHO LEIVA, CLODOCIR LEIVA, LEONEL 

ITAPURA DUARTE – ME e LEONEL ITAPURA DUARTE (Processo 

1010191-08.2017); e a exibição de documentos que estão na posse da 

PROJETA (Processo 1010189-38.2017). Como se percebe, o cenário que 

envolve os fatos ainda mostra-se bastante nebuloso e emaranhado, 

principalmente se considerarmos as várias ações interpostas pela autora, 

não havendo uma nítida clareza acerca dos legítimos interesses e das 

responsabilidades de todas as pessoas que foram indicadas para os 

polos das lides. Deste modo, não se mostra possível identificar, neste 

momento processual, a presença dos requisitos necessários para o 

deferimento dos pedidos de antecipação de tutela, sendo de extrema 

necessidade que o enfrentamento do pleito liminar seja postergado, para 

que os fatos possam ser esclarecidos e as responsabilidades de cada um 

dos envolvidos no caso sejam delimitadas. Isto posto, deixo de analisar o 

pedido de tutela antecipada nesta fase do processo, por entender que a 

prévia citação das partes requeridas afigura-se medida útil e necessária, 

visto que a cognição sumária do direto e a antecipação da tutela devem 

estar em consonância com o ordenamento processual e se ater ao que 

estabelece o artigo 300 do CPC. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 04 de Abril de 2018, às 09:00 horas 

(será designada a mesma data e horário para todos os processos que 

tratam do caso narrado na exordial: 1010186-83.2017, 1010189-38.2017, 

1010191-08.2017 e 1009942-57.2017). Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005630-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA LEME AMADEU OAB - SP333821 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005630-38.2017.8.11.0003 IMPUGNANTE: TRANSPORTADORA ROMA 

LOGISTICA LTDA IMPUGNADO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos e 

examinados. Se tempestiva, o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora, recebo a presente IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO, que deverá se 

processar na forma disposta nos artigos 13 e seguintes da Lei no 

11.101/2005. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no 

prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao administrador 

judicial, para sua manifestação, em 15 dias. Em seguida, face a nítida 

presença de interesse público no processo principal, dê-se vistas dos 

autos também ao Ministério Público para que, no prazo legal, manifeste-se 

acerca da presente impugnação. Após a manifestação ministerial, tornem 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007826-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIK S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRE OAB - SP253877 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (IMPUGNADO)
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RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1007826-78.2017.8.11.0003 IMPUGNANTE: UNIK S.A. IMPUGNADO: 

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, TRANSPORTADORA 

RODOVIA LTDA, RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, T.R.R. ROMA 

TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. Vistos e examinados. 

Certifique-se, a Sra. Gestora, acerca da tempestividade da presente 

habilitação/impugnação, vinculando-a aos autos a que se referem. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004663-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (IMPUGNADO)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Por ser tempestiva, RECEBO a presente 

habilitação/impugnação de crédito, que deverá se processar na forma 

disposta nos artigos 13 e seguintes da Lei 11.101/2005. Determino a 

imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se 

nos autos. Após, dê-se vistas ao administrador judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

dada a nítida presença de interesse público no processo principal, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público, para que também se manifeste nos 

autos. Posteriormente, tornem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005452-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. (IMPUGNADO)

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (IMPUGNADO)

RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005452-89.2017.8.11.0003 IMPUGNANTE: BANCO MERCANTIL DO 

BRASIL SA IMPUGNADO: TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, 

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA, RODOROMA TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA, ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, RFNC PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA, T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS 

LTDA., RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Vistos e 

examinados. Se tempestiva, o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora, recebo a presente IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO, que deverá se 

processar na forma disposta nos artigos 13 e seguintes da Lei no 

11.101/2005. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no 

prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao administrador 

judicial, para sua manifestação, em 15 dias. Em seguida, face a nítida 

presença de interesse público no processo principal, dê-se vistas dos 

autos também ao Ministério Público para que, no prazo legal, manifeste-se 

acerca da presente impugnação. Após a manifestação ministerial, tornem 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005632-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CARGILL SA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS LEVADA POZZANI OAB - SP345284 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (IMPUGNADO)

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. (IMPUGNADO)

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005632-08.2017.8.11.0003 IMPUGNANTE: BANCO CARGILL SA 

IMPUGNADO: TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, 

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA, RODOROMA TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA, ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, RFNC PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA, T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS 

LTDA., RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Vistos e 

examinados. Se tempestiva, o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora, recebo a presente IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO, que deverá se 

processar na forma disposta nos artigos 13 e seguintes da Lei no 

11.101/2005. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no 

prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao administrador 

judicial, para sua manifestação, em 15 dias. Em seguida, face a nítida 

presença de interesse público no processo principal, dê-se vistas dos 

autos também ao Ministério Público para que, no prazo legal, manifeste-se 

acerca da presente impugnação. Após a manifestação ministerial, tornem 
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conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1010191-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS OAB - SP194979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL ITAPURA DUARTE - ME (REQUERIDO)

CLAUDIO LEIVA (REQUERIDO)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ENGESUL LTDA (REQUERIDO)

CLODOCIR LEIVA (REQUERIDO)

AUGUSTINHO JOSÉ LEIVA (REQUERIDO)

LEONEL ITAPURA DUARTE (REQUERIDO)

SUELY MALIMPENSA LEIVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010191-08.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS 

ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CLASSIC III REQUERIDO: 

SUELY MALIMPENSA LEIVA, CLAUDIO LEIVA, CONSTRUTORA E 

IMOBILIARIA ENGESUL LTDA, CLODOCIR LEIVA, LEONEL ITAPURA 

DUARTE - ME, LEONEL ITAPURA DUARTE, AUGUSTINHO JOSÉ LEIVA 

Vistos e examinados. ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL CLASSIC III ingressou com a presente AÇÃO DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS em face de SUELY MALIMPENSA LEIVA, 

CLÁUDIO LEIVA, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ENGESUL LTDA ME, 

AUGUSTINHO LEIVA, CLODOCIR LEIVA, LEONEL ITAPURA DUARTE – ME 

e LEONEL ITAPURA DUARTE. Relatou a autora, em breve resumo, que é 

uma associação composta por adquirentes do futuro condomínio 

residencial Classic III; que o empreendimento foi lançado pela PROJETA 

INCORPORADORA E VENDAS DE IMÓVEIS LTDA EPP, que vendeu as 

unidades aos associados e posteriormente paralisou a construção da 

obra; que foi interposta ação para a retomada do terreno (Processo nº 

1005153-15.2017); que há indícios de formação de grupo econômico entre 

a ENGESUL e a PROJETA, vez que a primeira teria proposto assumir a 

obra sem custos; que a empresa LEONEL ITAPURA DUARTE ME está 

assumindo as obrigações trabalhistas das rés; e que a associação 

intenciona dar continuidade a obra e, para tanto, precisará obter todas as 

informações acerca dos contratos celebrados pela PROJETA, dívidas 

pendentes, comprovantes de recebimento, etc. Requereu a designação de 

audiência para que seja colhido, antecipadamente, os depoimentos 

pessoais dos requeridos. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Defiro 

à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, podendo haver 

impugnação pela parte contrária. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Isto posto, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL. No que tange ao pedido de tutela antecipada, 

como já informou a autora, em razão dos mesmos fatos narrados na 

exordial, tramita nesta vara o Processo nº 1005153-15.2017, onde 

recentemente foi proferida sentença de mérito reconhecendo a 

ilegitimidade ativa da associação, rescindindo o contrato de compra e 

venda celebrado entre RAUL AMARAL CAMPOS e determinada a 

reintegração da sua posse no imóvel objeto do contrato, onde se localiza a 

obra paralisada. De outra banda, foram interpostas mais quatro ações, 

onde a associação pretende o arresto de bens da PROJETA e de seus 

sócios SUELY e CLÁUDIOS (Processo 1010186-83.2017); a exibição de 

documentos que estariam na posse da advogada da construtora, Dra. 

KATHERINE NUNES DE SOUZA CRIVELLARO (Processo 

1009942-57.2017); a tomada antecipada do depoimento pessoal de SUELY 

MALIMPENSA LEIVA, CLÁUDIO LEIVA, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA 

ENGESUL LTDA ME, AUGUSTINHO LEIVA, CLODOCIR LEIVA, LEONEL 

ITAPURA DUARTE – ME e LEONEL ITAPURA DUARTE (Processo 

1010191-08.2017); e a exibição de documentos que estão na posse da 

PROJETA (Processo 1010189-38.2017). Como se percebe, o cenário que 

envolve os fatos ainda mostra-se bastante nebuloso e emaranhado, 

principalmente se considerarmos as várias ações interpostas pela autora, 

não havendo uma nítida clareza acerca dos legítimos interesses e das 

responsabilidades de todas as pessoas que foram indicadas para os 

polos das lides. Deste modo, não se mostra possível identificar, neste 

momento processual, a presença dos requisitos necessários para o 

deferimento dos pedidos de antecipação de tutela, sendo de extrema 

necessidade que o enfrentamento do pleito liminar seja postergado, para 

que os fatos possam ser esclarecidos e as responsabilidades de cada um 

dos envolvidos no caso sejam delimitadas. Isto posto, deixo de analisar o 

pedido de tutela antecipada nesta fase do processo, por entender que a 

prévia citação das partes requeridas afigura-se medida útil e necessária, 

visto que a cognição sumária do direto e a antecipação da tutela devem 

estar em consonância com o ordenamento processual e se ater ao que 

estabelece o artigo 300 do CPC. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 04 de Abril de 2018, às 09:00 horas 

(será designada a mesma data e horário para todos os processos que 

tratam do caso narrado na exordial: 1010186-83.2017, 1010189-38.2017, 

1010191-08.2017 e 1009942-57.2017). Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000036-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON JORGE WENDLING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000036-09.2018.8.11.0003 AUTOR: CLEVERSON JORGE WENDLING 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

e examinados. Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é 

titular da unidade consumidora de energia elétrica número 6/1336847-7, e 

que recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas. Requereu a 

concessão de tutela de urgência, com a determinação para que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

sua unidade consumidora e de inscrever seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, com relação à fatura eventual, no valor de R$882,91, 

com vencimento em 30/11/2017. DECIDO. Tendo a parte autora carreado 

ao feito provas de que encontra-se em situação de miserabilidade, 

defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos 

da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 
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Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando o valor de R$882,91 referentes a consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção, que estão sendo 

questionadas pela parte autora. Com efeito, em que pese à possibilidade 

de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que 

seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida 

apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do 

consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. 

(AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE 

NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO 

DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está discutindo a origem da 

fatura extra, no valor de R$882,91, bem como a regularidade, ou não, do 

medidor de consumo, tenho que está clara a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De 

igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades. Posto isso, estando 

presentes os requisitos necessários para concessão de medida liminar, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa 

requerida ser intimada a se abster de suspender o fornecimento do 

serviço de energia elétrica na unidade consumidora da autora (ou 

restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do 

fornecimento, no prazo máximo de 02 horas), com relação ao valor de 

R$882,91 cobrado na fatura com vencimento em 30/11/2017. Arbitro, para 

o caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no valor 

de R$500,00 (quinhentos) reais. Autorizo a requerida a emitir outra fatura, 

para a cobrança do consumo regular faturado no mês, sem a inserção 

dos valores questionados através da presente ação (consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção). Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04 de Abril de 2018, 

às 11:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004636-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO HILARIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à análise 

das preliminares arguidas pela requerida: 1 –– INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela 

parte requerida, no que concerne à alegada necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao autor é facultado endereçar 

a ação a qualquer uma das empresas que fazem parte do convênio 

DPVAT. Nesse sentido extrai-se da jurisprudência pátria: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO 

MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro 

obrigatório por invalidez permanente deve corresponder a 40 salários 

mínimos. O consórcio constituído pelas seguradoras que operam com o 

seguro obrigatório (DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado 

pelos incontáveis seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de 

veículos. Pode o beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do 

convênio DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi 

criado pela Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. 

V.v. O beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o 

manejo da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do 

Código Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do 

p r o c e s s o  c o m  j u l g a m e n t o  d e  m é r i t o ” .  ( T J M G ,  A c 

1.0024.07.582358-3/002(1), Relator Antônio de Pádua. Publicado 

20.08.08). (grifei) Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, 

pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 2- CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Afasto a preliminar de carência da ação 

por falta de interesse de agir, vez que o fato da parte autora ter dado 

quitação plena pela via administrativa, ao que ora está pleiteando 

judicialmente, não obsta o seu direito de ação para requerer o pagamento 

de eventual diferença que entenda ser cabível. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO MÍNIMO – INDEXADOR – 

POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 203 de 1153



DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – INADMISSIBILIDADE – 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado está o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não traduz 

renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada . 3- Da leitura da contestação, verifica-se que a parte 

demandada alegou preliminar de “Ausência de Pressuposto de 

Constituição e Desenvolvimento válido e Regular do Processo”, haja vista 

o comprovante de residência trazido ao feito estar em nome de terceiro, 

requerendo, a intimação do autor para a regularização processual. 

Ademais, a jurisprudência assegura que o comprovante de residência não 

constitui documento indispensável ao ajuizamento das ações de 

indenização, não havendo previsão legal para tal exigência: "APELAÇÃO 

CÍVEL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - FALTA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA 

CASSADA. - O art. 282 do Código de Processo Civil dispõe ser requisito 

da petição inicial a indicação do domicílio das partes. - É desnecessária a 

instrução da petição inicial com documento capaz de comprovar que o 

autor reside no endereço por ele indicado. RECURSO PROVIDO. 

SENTENÇA CASSADA." (TJMG. Proc. 1.0024.12.242950-9/001. Des. Rel. 

Gutemberg da Mota e Silva. Dje 07/03/2013). Rejeito a preliminar. 4- A 

preliminar de inépcia da inicial pelo fato da mencionada peça ser confusa e 

imprecisa não merece acolhimento, posto que a narração dos fatos 

permitiu a correta compreensão do pedidos realizados. Conclui-se, 

portanto, que a petição inicial atendeu todos os requisitos legais, mesmo 

porque, os fatos explicitados possibilitaram a avaliação da pretensão 

deduzida e a ampla defesa do réu. Inexistem outras preliminares a serem 

apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 16:40 

horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. 

Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, 

com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 

2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004094-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à análise 

das preliminares arguidas pela requerida: 1 –– INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela 

parte requerida, no que concerne à alegada necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao autor é facultado endereçar 

a ação a qualquer uma das empresas que fazem parte do convênio 

DPVAT. Nesse sentido extrai-se da jurisprudência pátria: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO 

MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro 

obrigatório por invalidez permanente deve corresponder a 40 salários 

mínimos. O consórcio constituído pelas seguradoras que operam com o 

seguro obrigatório (DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado 

pelos incontáveis seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de 

veículos. Pode o beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do 

convênio DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi 

criado pela Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. 

V.v. O beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o 

manejo da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do 

Código Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do 

p r o c e s s o  c o m  j u l g a m e n t o  d e  m é r i t o ” .  ( T J M G ,  A c 

1.0024.07.582358-3/002(1), Relator Antônio de Pádua. Publicado 

20.08.08). (grifei) Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, 

pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 2- CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Afasto a preliminar de carência da ação 

por falta de interesse de agir, vez que o fato da parte autora ter dado 

quitação plena pela via administrativa, ao que ora está pleiteando 

judicialmente, não obsta o seu direito de ação para requerer o pagamento 

de eventual diferença que entenda ser cabível. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO MÍNIMO – INDEXADOR – 

POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO 

DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – INADMISSIBILIDADE – 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado está o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não traduz 

renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 
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Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada . 3- Da leitura da contestação, verifica-se que a parte 

demandada alegou preliminar de “Ausência de Pressuposto de 

Constituição e Desenvolvimento válido e Regular do Processo”, tendo em 

vista a ausência do documento. Ademais, a jurisprudência assegura que o 

comprovante de residência não constitui documento indispensável ao 

ajuizamento das ações de indenização, não havendo previsão legal para 

tal exigência: "APELAÇÃO CÍVEL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - FALTA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA CASSADA. - O art. 282 do Código de 

Processo Civil dispõe ser requisito da petição inicial a indicação do 

domicílio das partes. - É desnecessária a instrução da petição inicial com 

documento capaz de comprovar que o autor reside no endereço por ele 

indicado. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA." (TJMG. Proc. 

1.0024.12.242950-9/001. Des. Rel. Gutemberg da Mota e Silva. Dje 

07/03/2013). Rejeito a preliminar. Inexistem outras preliminares a serem 

apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 16:50 

horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. 

Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, 

com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 

2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000192-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E F VIEIRA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA OAB - MT20945/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000192-94.2018.8.11.0003 AUTOR: E F VIEIRA - ME RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é titular da 

unidade consumidora de energia elétrica número 6/2204571-0, e que 

recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas. Requereu a 

concessão de tutela de urgência, com a determinação para que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

sua unidade consumidora e de inscrever seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, com relação à fatura eventual, no valor de 

R$10.067,08, com vencimento em 29/12/2017. DECIDO. Tendo a parte 

autora carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando o valor de R$10.067,08 referentes a consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção, que estão sendo 

questionadas pela parte autora. Com efeito, em que pese à possibilidade 

de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que 

seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida 

apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do 

consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. 

(AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE 

NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO 

DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está discutindo a origem da 

fatura extra, no valor de R$10.067,08, bem como a regularidade, ou não, 

do medidor de consumo, tenho que está clara a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De 

igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que a 

autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por 

débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando presentes 

os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada a se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, 

caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 

02 horas); bem como se abster de inscrever o nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto deste feito (ou 

providenciar a exclusão, no prazo de 05 dias, caso a inscrição já tenha se 

efetivado), com relação ao valor de R$465,65 cobrado na fatura com 

vencimento em 29/12/2017. Arbitro, para o caso de descumprimento da 

liminar pela requerida, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) 

reais. Autorizo a requerida a emitir outra fatura, para a cobrança do 

consumo regular faturado no mês, sem a inserção dos valores 

questionados através da presente ação (consumo de kwh recuperado e 

custo administrativo de inspeção). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 06 de Abril de 2018, às 10:00 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 
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outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000028-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVAL MACHADO SOJO (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Tendo em conta que a carta de notificação 

encaminhada para o endereço que o devedor declinou no contrato foi 

devolvida sem que o mesmo fosse encontrado, para a configuração da 

mora é necessário o protesto do título. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – PROTESTO OU NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL COM A EFETIVA ENTREGA NO ENDEREÇO INDICADO 

PELO DEVEDOR – DESCUMPRIMENTO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos 

contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão 

do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título 

ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a 

efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor”. (Ap 

140200/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016). “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

CONSTITUIÇÃO DA MORA - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – 

DEVOLUÇÃO COM SINALIZAÇÃO "NÂO EXISTE O NÚMERO INDICADO” – 

PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO PELA INSTITUIÇÃO VIA EDITAL – 

VALIDADE - PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – 

PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – 

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO IMPROVIDO. É válido, para efeito 

de constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa 

de entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do 

devedor constante do contrato, restar infrutífera por constar a 

inexistência do número indicado. Nos contratos firmados na vigência da 

Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após 

a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a 

integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, 

nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo 

(REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o inadimplemento do devedor 

fiduciante e a ausência de abusividade contratual no período de 

normalidade, autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em 

favor do credor fiduciário e consequente rescisão contratual”. (Ap 

110745/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016). 

Isto posto, determino a intimação do requerente para que, no prazo legal e 

sob as penas da lei, emende a inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010488-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIENE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA RODRIGUES NAGAYAMA OAB - MT20973/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

QBEX COMPUTADORES S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010488-15.2017.8.11.0003 REQUERENTE: SUZIENE RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS, QBEX COMPUTADORES S/A Vistos e examinados. Da 

análise dos autos verifica-se que a autora requereu a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, mas não acostou aos autos a declaração 

de pobreza e não consta do instrumento de procuração poderes 

específicos para tal requerimento, como determina o artigo 105 do CPC. 

Deste modo, determino a intimação da autora para que, no prazo legal, 

emende a petição inicial, sob pena de indeferimento. Cumpra-se expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010446-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR OAB - MS18844 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Vistos e examinados. Tendo em conta o alerta, emitido pelo sistema, de 

que não há guia de custas pagas vinculada a este processo, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo legal e sob as penas da lei, 

regularize a pendência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000110-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE PEDRAS RONDON LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. MARTINS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Intime-se ambas as partes para que se manifestem, 

no prazo legal, quanto aos cálculos apurados pela contadoria ao id. 

11216069. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004243-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CURIONI OLIVER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ PERMANENTE. Não é o caso de julgamento 

antecipado da lide. Inexistem preliminares a serem apreciadas. As partes 

estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de 
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maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a 

existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de 

prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de FEVEREIRO de 2018, às 17h40min horas, quando estará sendo 

realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. 

MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no 

Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, 

CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 

2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000192-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E F VIEIRA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA OAB - MT20945/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000192-94.2018.8.11.0003 AUTOR: E F VIEIRA - ME RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é titular da 

unidade consumidora de energia elétrica número 6/2204571-0, e que 

recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas. Requereu a 

concessão de tutela de urgência, com a determinação para que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

sua unidade consumidora e de inscrever seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, com relação à fatura eventual, no valor de 

R$10.067,08, com vencimento em 29/12/2017. DECIDO. Tendo a parte 

autora carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando o valor de R$10.067,08 referentes a consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção, que estão sendo 

questionadas pela parte autora. Com efeito, em que pese à possibilidade 

de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que 

seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida 

apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do 

consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. 

(AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE 

NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO 

DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está discutindo a origem da 

fatura extra, no valor de R$10.067,08, bem como a regularidade, ou não, 

do medidor de consumo, tenho que está clara a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De 

igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que a 

autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por 

débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando presentes 

os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada a se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, 

caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 

02 horas); bem como se abster de inscrever o nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto deste feito (ou 

providenciar a exclusão, no prazo de 05 dias, caso a inscrição já tenha se 

efetivado), com relação ao valor de R$465,65 cobrado na fatura com 

vencimento em 29/12/2017. Arbitro, para o caso de descumprimento da 

liminar pela requerida, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) 

reais. Autorizo a requerida a emitir outra fatura, para a cobrança do 

consumo regular faturado no mês, sem a inserção dos valores 

questionados através da presente ação (consumo de kwh recuperado e 

custo administrativo de inspeção). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 06 de Abril de 2018, às 10:00 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.
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Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004191-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AGRIPINO CABRAL VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ. Não é o caso de julgamento antecipado da 

lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela requerida. AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML Afasto a preliminar de extinção da ação por ausência 

de laudo do IML, uma vez que tal documento não é imprescindível para a 

propositura da ação. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO – JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA PELO STJ - ART. 543-C DO CPC, § 7º, II, DO CPC - JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ACÓRDÃO SEM EFEITO - REAPRECIAÇÃO 

DO RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - 

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER 

PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - 

PRESCRIÇÃO AFASTADA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - 

APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - NEXO DE CAUSALIDADE 

E GRAU DA LESÃO DEMONSTRADO POR EXAME DE CORPO DE DELITO - 

INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO 

APURADA E FIXADA NO LAUDO - REPARAÇÃO PROPORCIONALMENTE 

DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA CÁLCULO DE 

INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - 

FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DO ACIDENTE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A falta de juntada do laudo do Instituto 

Médico Legal não autoriza a extinção do processo por não se tratar de 

documento imprescindível à propositura da ação de cobrança de 

indenização do seguro DPVAT, em vista da possibilidade de comprovação 

do grau e da extensão das lesões por outros meios.(...) (Ap 114538/2010, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - SUPRIDA - 

DOCUMENTOS QUE CONFERE CERTEZA ÁS ALEGAÇÕES - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA - 

COMPROVADA PELO PRÓPRIO JUÍZO EM AUDIÊNCIA - DIMINUIÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE 

DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Documentos e fotos apresentados com a inicial, ainda, a constatação do 

próprio juízo na audiência de instrução comprova a amputação de um dos 

membros inferior da vítima, a perna esquerda, decorrente de acidente de 

trânsito, sendo desnecessária a realização de perícia, além de suprir a 

ausência de Laudo Oficial do IML, que sequer trata-se de documento 

indispensável à propositura de ação judicial. (...)”. (Ap 90914/2011, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/02/2012, Publicado no DJE 06/03/2012). Rejeito a preliminar. Inexistem 

outras preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem 

representadas e o processo encontra-se em ordem, de maneira que o 

declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a existência da 

incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de prova pericial. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

FEVEREIRO de 2018, às 17h30min horas, quando estará sendo realizado 

mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. MARCOS 

GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no Hospital 

Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, CEP 

787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 2922 

(Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003337-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SOUZA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ. Não é o caso de julgamento antecipado da 

lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela requerida. CARÊNCIA 

DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Afasto a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, vez que o fato da parte 

autora ter dado quitação plena pela via administrativa, ao que ora está 

pleiteando judicialmente, não obsta o seu direito de ação para requerer o 

pagamento de eventual diferença que entenda ser cabível. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO MÍNIMO – INDEXADOR – 

POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO 

DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – INADMISSIBILIDADE – 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado está o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não traduz 

renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada. 2- Alteração do polo passivo. Afasto a preliminar 

arguida pela parte requerida, no que concerne à alegada necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao autor é 

facultado endereçar a ação a qualquer uma das empresas que fazem 

parte do convênio DPVAT. Nesse sentido extrai-se da jurisprudência 

pátria: “AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR - LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM 

SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro 

obrigatório por invalidez permanente deve corresponder a 40 salários 

mínimos. O consórcio constituído pelas seguradoras que operam com o 

seguro obrigatório (DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado 

pelos incontáveis seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de 

veículos. Pode o beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do 

convênio DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi 

criado pela Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. 

V.v. O beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o 
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manejo da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do 

Código Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do 

p r o c e s s o  c o m  j u l g a m e n t o  d e  m é r i t o ” .  ( T J M G ,  A c 

1.0024.07.582358-3/002(1), Relator Antônio de Pádua. Publicado 

20.08.08). (grifei) Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As 

partes estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de 

maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a 

existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de 

prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de FEVEREIRO de 2018, às 17h20min horas, quando estará sendo 

realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. 

MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no 

Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, 

CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 

2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001944-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ. Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à 

análise das preliminares arguidas pela requerida: 1 –– INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela 

parte requerida, no que concerne à alegada necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao autor é facultado endereçar 

a ação a qualquer uma das empresas que fazem parte do convênio 

DPVAT. Nesse sentido extrai-se da jurisprudência pátria: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO 

MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro 

obrigatório por invalidez permanente deve corresponder a 40 salários 

mínimos. O consórcio constituído pelas seguradoras que operam com o 

seguro obrigatório (DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado 

pelos incontáveis seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de 

veículos. Pode o beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do 

convênio DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi 

criado pela Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. 

V.v. O beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o 

manejo da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do 

Código Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do 

p r o c e s s o  c o m  j u l g a m e n t o  d e  m é r i t o ” .  ( T J M G ,  A c 

1.0024.07.582358-3/002(1), Relator Antônio de Pádua. Publicado 

20.08.08). (grifei) Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, 

pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 2 – FALTA DE PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO: Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por 

inexistência de prévio pedido administrativo. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção 

ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não 

é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se 

demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT.” (Ap, 83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 

10/09/2014.) Assim, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, 

rejeito a preliminar suscitada 3- AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML: Afasto a 

preliminar de extinção da ação por ausência de laudo do IML, uma vez que 

tal documento não é imprescindível para a propositura da ação. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – JULGAMENTO DE 

RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA PELO STJ - ART. 543-C 

DO CPC, § 7º, II, DO CPC - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ACÓRDÃO 

SEM EFEITO - REAPRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ 

ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - FEITO 

MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC 

- ANÁLISE DO MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - 

NEXO DE CAUSALIDADE E GRAU DA LESÃO DEMONSTRADO POR 

EXAME DE CORPO DE DELITO - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA 

- QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO APURADA E FIXADA NO LAUDO - 

REPARAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA 

DA SUSEP PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS À 

ÉPOCA DO ACIDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A falta 

de juntada do laudo do Instituto Médico Legal não autoriza a extinção do 

processo por não se tratar de documento imprescindível à propositura da 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, em vista da 

possibilidade de comprovação do grau e da extensão das lesões por 

outros meios.(...) (Ap 114538/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 

29/09/2014). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NÃO 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML - SUPRIDA - DOCUMENTOS QUE CONFERE CERTEZA ÁS 

ALEGAÇÕES - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - AMPUTAÇÃO DA 

PERNA ESQUERDA - COMPROVADA PELO PRÓPRIO JUÍZO EM AUDIÊNCIA 

- DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONALMENTE DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Documentos e fotos apresentados com a 

inicial, ainda, a constatação do próprio juízo na audiência de instrução 

comprova a amputação de um dos membros inferior da vítima, a perna 

esquerda, decorrente de acidente de trânsito, sendo desnecessária a 

realização de perícia, além de suprir a ausência de Laudo Oficial do IML, 

que sequer trata-se de documento indispensável à propositura de ação 

judicial. (...)”. (Ap 90914/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2012, Publicado no DJE 

06/03/2012). Rejeito a preliminar. 4- No que diz respeito à alegação de que 

o boletim de ocorrência é uniliteral e que foi elaborado meses após o 

acidente, verifico que o mesmo foi preparado pela autoridade competente, 

entendo que o mesmo continua sendo válido para demonstrar a 

veracidade nas alegações do autor. Nesse sentido: TJ-SP - Apelação APL 

10483841720138260100 SP 1048384-17.2013.8.26.0100 (TJ-SP)Data de 

publicação: 25/09/2015 Ementa: Acidente de trânsito. Seguro DPVAT . 

Procedência parcial decretada em 1º grau, limitada a indenização ao 

percentual de perda corporal apurado em perícia judicial. Apelo da ré, 

invocando irregularidade no boletim de ocorrência, bem como ausência de 

prova do nexo causal. 1. O artigo 5º, § 1º, b, da lei 6.194 /74, determina a 

prova do acidente e do dano, contemplando o registro no órgão policial 

como meio de prova. Inexiste fundamento legal para que seja incontinenti a 

comunicação policial, ou, que seja ratificada por testemunhas. 2. 

Comparecendo a vítima à delegacia de polícia apenas 11 dias após sofrer 

o acidente, justificável a divergência de horários constantes do boletim de 

ocorrência e da ficha de atendimento hospitalar, não se prestando esse 

equívoco como pretexto para não se aceitar o documento como hábil a 

instruir pleito indenizatório de seguro DPVAT . 3. O nexo causal veio 

estabelecido pelo laudo médico pericial judicial, atestando a existência de 

seqüelas compatíveis com as lesões sofridas pelo autor no acidente de 

trânsito narrado. 4. Negaram provimento ao recurso Inexistem outras 

preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o 

processo encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo 

como pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física 

alegada na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 

17h10min horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 

4ª vara. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

CRM. 3533, com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque 

Estrada, nº 15, no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. 

Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá 
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o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$350,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003673-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERSON CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à análise 

das preliminares arguidas pela requerida: 1- CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Afasto a preliminar de carência da ação 

por falta de interesse de agir, vez que o fato da parte autora ter dado 

quitação plena pela via administrativa, ao que ora está pleiteando 

judicialmente, não obsta o seu direito de ação para requerer o pagamento 

de eventual diferença que entenda ser cabível. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO MÍNIMO – INDEXADOR – 

POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO 

DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – INADMISSIBILIDADE – 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado está o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não traduz 

renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada . Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. 

As partes estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, 

de maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da 

lide a existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a 

produção de prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 17:00 horas, quando estará 

sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o 

Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no 

Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, 

CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 

2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004094-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à análise 

das preliminares arguidas pela requerida: 1 –– INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela 

parte requerida, no que concerne à alegada necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao autor é facultado endereçar 

a ação a qualquer uma das empresas que fazem parte do convênio 

DPVAT. Nesse sentido extrai-se da jurisprudência pátria: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO 

MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro 

obrigatório por invalidez permanente deve corresponder a 40 salários 

mínimos. O consórcio constituído pelas seguradoras que operam com o 

seguro obrigatório (DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado 

pelos incontáveis seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de 

veículos. Pode o beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do 

convênio DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi 

criado pela Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. 

V.v. O beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o 

manejo da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do 

Código Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do 

p r o c e s s o  c o m  j u l g a m e n t o  d e  m é r i t o ” .  ( T J M G ,  A c 

1.0024.07.582358-3/002(1), Relator Antônio de Pádua. Publicado 

20.08.08). (grifei) Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, 

pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 2- CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Afasto a preliminar de carência da ação 

por falta de interesse de agir, vez que o fato da parte autora ter dado 

quitação plena pela via administrativa, ao que ora está pleiteando 

judicialmente, não obsta o seu direito de ação para requerer o pagamento 

de eventual diferença que entenda ser cabível. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO MÍNIMO – INDEXADOR – 

POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO 

DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – INADMISSIBILIDADE – 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado está o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não traduz 

renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 
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obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada . 3- Da leitura da contestação, verifica-se que a parte 

demandada alegou preliminar de “Ausência de Pressuposto de 

Constituição e Desenvolvimento válido e Regular do Processo”, tendo em 

vista a ausência do documento. Ademais, a jurisprudência assegura que o 

comprovante de residência não constitui documento indispensável ao 

ajuizamento das ações de indenização, não havendo previsão legal para 

tal exigência: "APELAÇÃO CÍVEL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - FALTA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA CASSADA. - O art. 282 do Código de 

Processo Civil dispõe ser requisito da petição inicial a indicação do 

domicílio das partes. - É desnecessária a instrução da petição inicial com 

documento capaz de comprovar que o autor reside no endereço por ele 

indicado. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA." (TJMG. Proc. 

1.0024.12.242950-9/001. Des. Rel. Gutemberg da Mota e Silva. Dje 

07/03/2013). Rejeito a preliminar. Inexistem outras preliminares a serem 

apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 16:50 

horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. 

Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, 

com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 

2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004636-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO HILARIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à análise 

das preliminares arguidas pela requerida: 1 –– INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela 

parte requerida, no que concerne à alegada necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao autor é facultado endereçar 

a ação a qualquer uma das empresas que fazem parte do convênio 

DPVAT. Nesse sentido extrai-se da jurisprudência pátria: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO 

MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro 

obrigatório por invalidez permanente deve corresponder a 40 salários 

mínimos. O consórcio constituído pelas seguradoras que operam com o 

seguro obrigatório (DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado 

pelos incontáveis seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de 

veículos. Pode o beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do 

convênio DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi 

criado pela Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. 

V.v. O beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o 

manejo da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do 

Código Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do 

p r o c e s s o  c o m  j u l g a m e n t o  d e  m é r i t o ” .  ( T J M G ,  A c 

1.0024.07.582358-3/002(1), Relator Antônio de Pádua. Publicado 

20.08.08). (grifei) Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, 

pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 2- CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Afasto a preliminar de carência da ação 

por falta de interesse de agir, vez que o fato da parte autora ter dado 

quitação plena pela via administrativa, ao que ora está pleiteando 

judicialmente, não obsta o seu direito de ação para requerer o pagamento 

de eventual diferença que entenda ser cabível. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO MÍNIMO – INDEXADOR – 

POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO 

DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – INADMISSIBILIDADE – 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado está o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não traduz 

renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada . 3- Da leitura da contestação, verifica-se que a parte 

demandada alegou preliminar de “Ausência de Pressuposto de 

Constituição e Desenvolvimento válido e Regular do Processo”, haja vista 

o comprovante de residência trazido ao feito estar em nome de terceiro, 

requerendo, a intimação do autor para a regularização processual. 

Ademais, a jurisprudência assegura que o comprovante de residência não 

constitui documento indispensável ao ajuizamento das ações de 

indenização, não havendo previsão legal para tal exigência: "APELAÇÃO 

CÍVEL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - FALTA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA 

CASSADA. - O art. 282 do Código de Processo Civil dispõe ser requisito 

da petição inicial a indicação do domicílio das partes. - É desnecessária a 

instrução da petição inicial com documento capaz de comprovar que o 

autor reside no endereço por ele indicado. RECURSO PROVIDO. 

SENTENÇA CASSADA." (TJMG. Proc. 1.0024.12.242950-9/001. Des. Rel. 

Gutemberg da Mota e Silva. Dje 07/03/2013). Rejeito a preliminar. 4- A 

preliminar de inépcia da inicial pelo fato da mencionada peça ser confusa e 

imprecisa não merece acolhimento, posto que a narração dos fatos 

permitiu a correta compreensão do pedidos realizados. Conclui-se, 

portanto, que a petição inicial atendeu todos os requisitos legais, mesmo 

porque, os fatos explicitados possibilitaram a avaliação da pretensão 

deduzida e a ampla defesa do réu. Inexistem outras preliminares a serem 

apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 16:40 

horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. 

Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, 

com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 
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2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005582-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO MACARIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à análise 

das preliminares arguidas pela requerida: 1 1- Da leitura da contestação, 

verifica-se que a parte demandada alegou preliminar de “Ausência de 

Pressuposto de Constituição e Desenvolvimento válido e Regular do 

Processo”, haja vista o comprovante de residência trazido ao feito estar 

em nome de terceiro, requerendo, a intimação do autor para a 

regularização processual. Ademais, a jurisprudência assegura que o 

comprovante de residência não constitui documento indispensável ao 

ajuizamento das ações de indenização, não havendo previsão legal para 

tal exigência: "APELAÇÃO CÍVEL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - FALTA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA CASSADA. - O art. 282 do Código de 

Processo Civil dispõe ser requisito da petição inicial a indicação do 

domicílio das partes. - É desnecessária a instrução da petição inicial com 

documento capaz de comprovar que o autor reside no endereço por ele 

indicado. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA." (TJMG. Proc. 

1.0024.12.242950-9/001. Des. Rel. Gutemberg da Mota e Silva. Dje 

07/03/2013). Portanto, rejeito a preliminar arguida Inexistem outras 

preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o 

processo encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo 

como pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física 

alegada na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 16:30 

horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. 

Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, 

com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 

2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009220-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THATELY DANIELY ALVES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à análise 

das preliminares arguidas pela requerida: 1 – INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela 

parte requerida, no que concerne à alegada necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao autor é facultado endereçar 

a ação a qualquer uma das empresas que fazem parte do convênio 

DPVAT. Nesse sentido extrai-se da jurisprudência pátria: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO 

MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro 

obrigatório por invalidez permanente deve corresponder a 40 salários 

mínimos. O consórcio constituído pelas seguradoras que operam com o 

seguro obrigatório (DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado 

pelos incontáveis seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de 

veículos. Pode o beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do 

convênio DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi 

criado pela Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. 

V.v. O beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o 

manejo da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do 

Código Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do 

p r o c e s s o  c o m  j u l g a m e n t o  d e  m é r i t o ” .  ( T J M G ,  A c 

1.0024.07.582358-3/002(1), Relator Antônio de Pádua. Publicado 

20.08.08). (grifei) Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, 

pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 2- CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Afasto a preliminar de carência da ação 

por falta de interesse de agir, vez que o fato da parte autora ter dado 

quitação plena pela via administrativa, ao que ora está pleiteando 

judicialmente, não obsta o seu direito de ação para requerer o pagamento 

de eventual diferença que entenda ser cabível. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO MÍNIMO – INDEXADOR – 

POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO 

DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – INADMISSIBILIDADE – 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado está o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não traduz 

renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

3- Documentos ilegíveis. Em contestação, a ré alegou que os documentos 

apostados na inicial encontram-se ilegíveis. Analisando os autos, verifico 

que os mesmos encontram-se totalmente legíveis (id: 10664362, 

10664344, 10664322), assim não há de se falar da ilegibilidade. Afasto a 

preliminar. 4- Da ausência do comprovante de endereço. Determino a 

intimação da parte autora, para que no prazo legal, junte ao feito o 

comprovante de endereço em seu nome. Inexistem outras preliminares a 

serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 16:20 

horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. 

Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, 

com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 

2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 
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Arbitro os honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008262-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA GOMES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ. Não é o caso de julgamento antecipado da 

lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela requerida: 1 – 

AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML: Afasto a preliminar de extinção da ação por 

ausência de laudo do IML, uma vez que tal documento não é imprescindível 

para a propositura da ação. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO – JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA PELO STJ - ART. 543-C DO CPC, § 7º, II, DO CPC - JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ACÓRDÃO SEM EFEITO - REAPRECIAÇÃO 

DO RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - 

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER 

PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - 

PRESCRIÇÃO AFASTADA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - 

APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - NEXO DE CAUSALIDADE 

E GRAU DA LESÃO DEMONSTRADO POR EXAME DE CORPO DE DELITO - 

INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO 

APURADA E FIXADA NO LAUDO - REPARAÇÃO PROPORCIONALMENTE 

DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA CÁLCULO DE 

INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - 

FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DO ACIDENTE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A falta de juntada do laudo do Instituto 

Médico Legal não autoriza a extinção do processo por não se tratar de 

documento imprescindível à propositura da ação de cobrança de 

indenização do seguro DPVAT, em vista da possibilidade de comprovação 

do grau e da extensão das lesões por outros meios.(...) (Ap 114538/2010, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - SUPRIDA - 

DOCUMENTOS QUE CONFERE CERTEZA ÁS ALEGAÇÕES - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA - 

COMPROVADA PELO PRÓPRIO JUÍZO EM AUDIÊNCIA - DIMINUIÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE 

DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Documentos e fotos apresentados com a inicial, ainda, a constatação do 

próprio juízo na audiência de instrução comprova a amputação de um dos 

membros inferior da vítima, a perna esquerda, decorrente de acidente de 

trânsito, sendo desnecessária a realização de perícia, além de suprir a 

ausência de Laudo Oficial do IML, que sequer trata-se de documento 

indispensável à propositura de ação judicial. (...)”. (Ap 90914/2011, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/02/2012, Publicado no DJE 06/03/2012). Portanto, razão alguma assiste 

à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 2- No que diz 

respeito à alegação de que o boletim de ocorrência é uniliteral e que foi 

elaborado meses após o acidente, verifico que o mesmo foi preparado 

pela autoridade competente, entendo que o mesmo continua sendo válido 

para demonstrar a veracidade nas alegações do autor. Nesse sentido: 

T J - S P  -  A p e l a ç ã o  A P L  1 0 4 8 3 8 4 1 7 2 0 1 3 8 2 6 0 1 0 0  S P 

1048384-17.2013.8.26.0100 (TJ-SP)Data de publicação: 25/09/2015 

Ementa: Acidente de trânsito. Seguro DPVAT . Procedência parcial 

decretada em 1º grau, limitada a indenização ao percentual de perda 

corporal apurado em perícia judicial. Apelo da ré, invocando irregularidade 

no boletim de ocorrência, bem como ausência de prova do nexo causal. 1. 

O artigo 5º, § 1º, b, da lei 6.194 /74, determina a prova do acidente e do 

dano, contemplando o registro no órgão policial como meio de prova. 

Inexiste fundamento legal para que seja incontinenti a comunicação 

policial, ou, que seja ratificada por testemunhas. 2. Comparecendo a vítima 

à delegacia de polícia apenas 11 dias após sofrer o acidente, justificável a 

divergência de horários constantes do boletim de ocorrência e da ficha de 

atendimento hospitalar, não se prestando esse equívoco como pretexto 

para não se aceitar o documento como hábil a instruir pleito indenizatório 

de seguro DPVAT . 3. O nexo causal veio estabelecido pelo laudo médico 

pericial judicial, atestando a existência de seqüelas compatíveis com as 

lesões sofridas pelo autor no acidente de trânsito narrado. 4. Negaram 

provimento ao recurso Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. 

As partes estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, 

de maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da 

lide a existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a 

produção de prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 16:10 horas, quando estará 

sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o 

Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no 

Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, 

CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 

2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009593-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENI OLIVEIRA DE ALMEIDA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANITIELI MARINGOLO LEMOS SILVA OAB - MT0017362A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do autor para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001324-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W C G CHAVES - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em diligências na Rua 

Corumbá bairro Jd. Marialva, onde estando, não foi possível Citar a 

requerida, WCG CHAVES-ME (LEVA E TRAZ EXPRESS) tendo em vista 

que não localizei o nº 344, na referida rua, uma vez que o último número 

visualizado na rua foi 307, em contato com várias pessoas nas 

proximidades não logrei êxito, face ser desconhecida, assim sendo 

devolvo o mandado em Cartório para os devidos fins. Rondonópolis/MT, 15 

de dezembro de 2016. CLARICE CONCEICAO DE OLIVEIRA Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001324-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W C G CHAVES - ME (RÉU)

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 
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decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005435-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARTINS DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005435-87.2016.8.11.0003 AUTOR: LUCIA BENICIA 

PINHEIRO RÉU: LUCIANA MARTINS DE SOUZA Vistos ee examinados. 

AUTOR: LUCIA BENICIA PINHEIRO ingressou com a presente Ação 

Monitória contra RÉU: LUCIANA MARTINS DE SOUZA , devidamente 

qualificados, alegando, em síntese, que é credor da parte requerida, tendo 

asseverado que usou de todos os meios para recebimento do crédito, mas 

não obteve êxito, dando ensejo ao ajuizamento da presente monitória. 

Instrui seu pedido com os documentos; a inicial foi recebida; após regular 

citação, não pagou a dívida e nem interpôs Embargos monitórios, sendo 

revel na presente ação. Ato contínuo, o autor requereu o julgamento da 

lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Considerando que a requerida foi devidamente citada e não apresentou 

contestação, com fulcro na certidão emitida pela Srª. Gestora, decreto a 

revelia da ré, o que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC/2015, 

reputando-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Deste modo, 

passo a conhecer diretamente do pedido, na forma do artigo 355, II, do 

CPC/2015. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C 

RESCISÃO CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS 

JULGADOS PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA 

POSTAL - ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - 

ADMISSIBILIDADE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO 

CONTESTADOS - MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS 

PACTUADOS - FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente 

realizada a citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei 

determina a aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade 

das alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Colhe-se das provas dos autos 

que o autor é credor do requerido da importância de valor de R$ 240,00 

(duzentos e quarenta reais) representado por notas promissórias emitidas 

pela requerida com vencimento para 07/03/2014 no valor de R$ 80,00, 

07/04/2014 no valor de R$ 80,00, 01/05/2014 no valor de R$ 80,00, de 

modo que deve ser condenado a cumprir a obrigação assumida, quitando 

seu débito. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide, nos 

termos do artigo 355, I, do CPC/2015. A ação monitória visa ao 

recebimento de certa quantia devida por outrem, a qual tem poder de 

conferir a tal documento, a executoriedade que outrora não possuía, 

podendo ser instruída por qualquer documento que revele a existência da 

obrigação. /// Destarte, pelo dispositivo processual, artigo 700, do Código 

de Processo Civil/2015, Verbis: “a ação monitória pode ser proposta por 

aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título 

executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – o pagamento de 

quantia em dinheiro; II- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem 

móvel ou imóvel” (sic). No caso sub judice, foi determinada a citação e 

pagamento, no entanto, a requerida se quedou inerte a determinação 

judicial, onde sequer apresentou embargos à monitória. Portanto, tenho 

que a presente ação deve ser julgada procedente, pois, a requerida não 

se opôs a existência dos fatos, consequentemente deve ser aplicado os 

efeitos da revelia. Por consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido, com 

fundamento no que dispõe os artigos 487, I c/c 700 e seguintes, todos do 

Código de Processo Civil, e, vista de consequência constitui de pleno 

direito, e títulos executivo judicial os documentos dos autos, devidamente 

atualizados. O valor indicado na inicial deverá ser atualizado com correção 

monetária (INPC) desde o ingresso do feito, aplicados juros legais de 1% 

ao mês desde a citação. Custas e honorários que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação a cargo do réu. Decorrido o prazo de recurso, 

certifique-se nos autos, e cumpra-se o disposto no art. 702, § 8º, do 

CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005364-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do Advogado para apresentar a parte autora no dia da 

audiência/perícia designada, considerando que a intimação por meio de 

mandado restou infrutífera.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000245-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITAL ART REVELACAO FOTOGRAFICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000245-75.2018.8.11.0003 REQUERENTE: VERA LUCIA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: DIGITAL ART REVELACAO FOTOGRAFICA LTDA - ME 

Vistos e examinados. Cuida-se de ação onde VERA LÚCIA PEREIRA DA 

SILVA sustenta que a parte requerida inseriu o seu nome, de forma 

indevida, nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida a qual 

não está obrigada. Requereu a concessão de antecipação de tutela para 

que a requerida seja intimada a proceder com a exclusão do nome do rol 

de inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Tendo a parte autora 

carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da 

Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 
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PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 09 de Abril de 2018, às 10:30 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000286-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE SANTOS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000286-42.2018.8.11.0003 AUTOR: CRISLAINE SANTOS SANTANA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em 

correição. CRISLAINE SANTOS SANTANA ingressou com a presente 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA S.A. Relatou a autora, em breve resumo, que é 

consumidora de energia elétrica fornecida pela requerida e foi 

surpreendida com a cobrança de uma fatura no valor de R$ 405,33 

referente a consumo de KWh muito acima dos seus gastos habituais, 

considerando a média dos últimos meses. Requereu a concessão de tutela 

para que a requerida seja intimada a se abster de interromper o 

fornecimento de energia elétrica, com a suspensão da cobrança da fatura 

do mês de novembro/2017. DECIDO. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal, 

razão pela qual recebo a inicial. No tocante a tutela de urgência requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo que não restou satisfatoriamente 

demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, haja vista que não 

há comprovação de que o aumento do consumo de energia tenha se dado 

por defeito ou irregularidade que possa ser atribuída à ré. O aumento pode 

estar ligado, por exemplo, a aquisição de novos aparelhos elétricos pela 

autora ou reajustes normais aplicáveis à prestação de serviços. Assim, 

não há verossimilhança nas alegações da autora, de forma que é 

indiscutível a necessidade da realização da prova técnica para averiguar 

o real consumo do autor, o que somente poderá ser admitido, de modo 

definitivo, em juízo de cognição mais exauriente. Registro que a fatura 

questionada, no valor de R$405,33, com vencimento em 30/11/2017 

refere-se a consumo de kwh do mês de novembro/2017; e não se trata de 

uma fatura eventual, com cobrança de consumo recuperado e custos de 

inspeção (cobrança extra). Desse modo, a presente discussão necessita 

de conhecimento mais estreito quanto aos elementos comprobatórios 

relativos ao consumo real da UC do autor, devendo ser, pois, exaurida a 

fase cognitiva, o que não é possível na via da tutela antecipada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO DO CONSUMO. 

INDEFERIMENTO DA TUTELA, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 273 DO CPC. MANUTENÇÃO 

DA DECISÃO. DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PROFERIDA 

VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM CONSUMIDOR 

PARA UM DAS CÂMARAS CÍVEIS NÃO ESPECIALIZADAS. ATUAL 

ENTENDIMENTO DESTA CORTE DA EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DAS 

CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS DAS DEMANDAS QUE ENVOLVAM 

SOCIDADES EMPRESÁRIAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 

POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO. NECESSIDADE DE 

MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO DO EXAME DA MATÉRIA DE 

MÉRITO PELO JUÍZO AD QUEM, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO 

FUNDAMENTAL DAS PARTES AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 

DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE AFIGURA TERATOLÓGICA, 

CONTRÁRIA À LEI OU À EVIDENTE PROVA DOS AUTOS, CABENDO 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 59 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA 

DESTE TRIBUNAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO 

A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - AI: 00321337120158190000 RJ 

0032133-71.2015.8.19.0000, Relator: DES. LUCIO DURANTE, Data de 

Julgamento: 04/08/2015, DÉCIMA NONA CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 07/08/2015). “PROCESSUAL CIVIL - FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE AUMENTO DA CONTA DEPOIS DA 

PASSAGEM DA LEITURA DE MEDIDORES COMUNS PARA MEDIDORES 

ELETRÔNICOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA NÃO PAGAMENTO DAS CONTAS ATÉ 

O JULGAMENTO DA AÇÃO - INDEFERIMENTO - AGRAVO. 1. Afigura-se 

despropositado o pedido de antecipação de tutela para isentar o autor da 

obrigação de pagar contas de fornecimento de energia elétrica até o 

julgamento da ação onde ele reclama do aumento ocorrido no valor da 
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conta depois que a medição do consumo deixou de ser feita pelos relógios 

tradicionais e passou a ser feita por medidores eletrônicos (chamados de 

chips pelo povo), a uma porque a obrigação do consumidor é pagar pelo 

serviço que recebe (e por isso o Judiciário não poderia jamais compelir a 

empresa a fornecer energia elétrica sem o pagamento das faturas 

mensais), a duas porque só pode ser deferida antecipação da tutela (ou 

seja, do pedido) pretendida na ação e no caso, embora não tenha vindo 

cópia da inicial, aparentemente o objeto da ação não é obter fornecimento 

gratuito de energia elétrica, e sim revisar o valor da conta mensal, e a três 

porque não há verossimilhança na alegação do autor, cuja procedência 

não pode ser aferida pelo simples cotejo de faturas atuais com faturas 

passadas, dependendo de prova pericial a ser ainda realizada. 2. Agravo 

de Instrumento a que se nega provimento”. (TJ-RJ - AI: 

00059409720078190000 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 6 VARA 

CIVEL, Relator: MIGUEL ANGELO BARROS, Data de Julgamento: 

13/03/2007, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

27/03/2007). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser revista em qualquer 

momento processual, caso aportem novas provas aos autos. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 09 de 

Abril de 2018, às 10:00 horas. Assento que a audiência será realizada na 

sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca 

de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000055-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000055-15.2018.8.11.0003 REQUERENTE: MARIA DA GUIA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. Cuida-se de ação proposta por MARIA DA GUIA DE 

SOUZA em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, onde 

a parte autora alega que é titular da unidade consumidora de energia 

elétrica número 6/101988-4, e que recebeu uma fatura eventual com a 

cobrança de valores referentes a supostas diferenças de consumo que 

não são devidas. Requereu a concessão de tutela de urgência, com a 

determinação para que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora e de 

inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, com relação à 

fatura eventual, no valor de R$1.841,78, com vencimento em 29/12/2017. 

DECIDO. Tendo a parte autora carreado ao feito provas de que 

encontra-se em situação de miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando o valor 

de R$1.841,78 referentes a consumo de kwh recuperado e custo 

administrativo de inspeção, que estão sendo questionadas pela parte 

autora. Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos 

serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o 

entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação 

do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de 

discussão em juízo, conforme os arestos que seguem: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida apurada 

unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do consumo de 

energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. (AgRg no AREsp 

4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – INSCRIÇÃO DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL E 

CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. Não se afigura razoável suspender o fornecimento de 

energia elétrica e manter o nome da agravada nos cadastros de proteção 

ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança. O 

fornecimento de energia elétrica constitui serviço de natureza essencial e 

deve ser contínuo. Se presentes a verossimilhança da alegação e o dano 

de difícil reparação, impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela 

antecipada para obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e 

a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. 

(TJMT AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 

16/05/2013). Nesse passo, levando em consideração que a autora está 

discutindo a origem da fatura extra, no valor de R$1.841,78, bem como a 

regularidade, ou não, do medidor de consumo, tenho que está clara a 

plausibilidade do direito invocado, o que fortalece as alegações que 

escoram o vertente pleito. De igual modo, há evidente perigo de prejuízo 

irreparável, haja vista a suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

serviço considerado imprescindível para manutenção das atividades, além 

do risco de que a autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição 

ao crédito por débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, 

estando presentes os requisitos necessários para concessão de medida 

liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a 

empresa requerida ser intimada a se abster de suspender o fornecimento 

do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da autora (ou 

restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do 

fornecimento, no prazo máximo de 02 horas); bem como se abster de 
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inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em 

razão do débito objeto deste feito (ou providenciar a exclusão, no prazo 

de 05 dias, caso a inscrição já tenha se efetivado), com relação ao valor 

de R$1.841,78 cobrado na fatura com vencimento em 29/12/2017. Arbitro, 

para o caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos) reais. Autorizo a requerida a emitir outra 

fatura, para a cobrança do consumo regular faturado no mês, sem a 

inserção dos valores questionados através da presente ação (consumo 

de kwh recuperado e custo administrativo de inspeção). Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 10 de Abril 

de 2018, às 08:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009927-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA SILVA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009927-88.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ISABEL CRISTINA SILVA 

MENDONCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em correição. IZABEL CRISTINA SILVA MENDONÇA 

ingressou com a presente em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA S.A, afirmando que a requerida está cobrando valores 

relativos a consumo muito acima do que aquele que a requerente 

realmente gasta de energia elétrica. Requereu a concessão de tutela para 

que a requerida seja intimada a se abster de interromper o fornecimento 

de energia elétrica, com a suspensão da cobrança das faturas dos meses 

de outubro a dezembro/2017. DECIDO. Verifica-se que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal, 

razão pela qual recebo a inicial. No tocante a tutela de urgência requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo que não restou satisfatoriamente 

demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, haja vista que não 

há comprovação de que o aumento do consumo de energia tenha se dado 

por defeito ou irregularidade que possa ser atribuída à ré. O aumento pode 

estar ligado, por exemplo, a aquisição de novos aparelhos elétricos pela 

autora ou reajustes normais aplicáveis à prestação de serviços. Assim, 

não há verossimilhança nas alegações da autora, de forma que é 

indiscutível a necessidade da realização da prova técnica para averiguar 

o real consumo do autor, o que somente poderá ser admitido, de modo 

definitivo, em juízo de cognição mais exauriente. Registro que as faturas 

questionadas (R$776,36 de outubro/2017; R$488,76 de novembro/2017; 

R$340,01 de dezembro/2017) trazem em sua descrição que tais valores 

referem-se a consumo de kwh regular daquele mês de referência; e não 

se trata de uma fatura eventual, com cobrança de consumo recuperado e 

custos de inspeção (cobrança extra). Desse modo, a presente discussão 

necessita de conhecimento mais estreito quanto aos elementos 

comprobatórios relativos ao consumo real da UC do autor, devendo ser, 

pois, exaurida a fase cognitiva, o que não é possível na via da tutela 

antecipada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO DO 

CONSUMO. INDEFERIMENTO DA TUTELA, SOB O FUNDAMENTO DE 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 273 DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA 

PROFERIDA VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM 

CONSUMIDOR PARA UM DAS CÂMARAS CÍVEIS NÃO ESPECIALIZADAS. 

ATUAL ENTENDIMENTO DESTA CORTE DA EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA 

DAS CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS DAS DEMANDAS QUE 

ENVOLVAM SOCIDADES EMPRESÁRIAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO. 

NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO DO EXAME 

DA MATÉRIA DE MÉRITO PELO JUÍZO AD QUEM, SOB PENA DE 

VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DAS PARTES AO DUPLO GRAU 

DE JURISDIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE AFIGURA 

TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI OU À EVIDENTE PROVA DOS AUTOS, 

CABENDO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 59 DA SÚMULA DE 

JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - AI: 

00321337120158190000 RJ 0032133-71.2015.8.19.0000, Relator: DES. 

LUCIO DURANTE, Data de Julgamento: 04/08/2015, DÉCIMA NONA 

CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 07/08/2015). “PROCESSUAL CIVIL - 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE AUMENTO DA 

CONTA DEPOIS DA PASSAGEM DA LEITURA DE MEDIDORES COMUNS 

PARA MEDIDORES ELETRÔNICOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA NÃO PAGAMENTO DAS 

CONTAS ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO - INDEFERIMENTO - AGRAVO. 1. 

Afigura-se despropositado o pedido de antecipação de tutela para isentar 

o autor da obrigação de pagar contas de fornecimento de energia elétrica 

até o julgamento da ação onde ele reclama do aumento ocorrido no valor 

da conta depois que a medição do consumo deixou de ser feita pelos 

relógios tradicionais e passou a ser feita por medidores eletrônicos 

(chamados de chips pelo povo), a uma porque a obrigação do consumidor 

é pagar pelo serviço que recebe (e por isso o Judiciário não poderia 

jamais compelir a empresa a fornecer energia elétrica sem o pagamento 

das faturas mensais), a duas porque só pode ser deferida antecipação da 

tutela (ou seja, do pedido) pretendida na ação e no caso, embora não 

tenha vindo cópia da inicial, aparentemente o objeto da ação não é obter 

fornecimento gratuito de energia elétrica, e sim revisar o valor da conta 

mensal, e a três porque não há verossimilhança na alegação do autor, 

cuja procedência não pode ser aferida pelo simples cotejo de faturas 

atuais com faturas passadas, dependendo de prova pericial a ser ainda 

realizada. 2. Agravo de Instrumento a que se nega provimento”. (TJ-RJ - 
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AI: 00059409720078190000 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 6 VARA 

CIVEL, Relator: MIGUEL ANGELO BARROS, Data de Julgamento: 

13/03/2007, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

27/03/2007). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser revista em qualquer 

momento processual, caso aportem novas provas aos autos. Ressalto 

que a fatura com vencimento em 29/12/2017, no valor de R$10.643,09 não 

foi juntada aos autos. Assim, deixo de analisar o pedido de tutela 

antecipada com relação à mesma, uma vez que é impossível, sem a 

juntada da cópia da fatura, se averiguar a que título os valores estão 

sendo cobrados. Deste modo, caso a parte autora apresente tal 

documento, deverão os autos tornam conclusos para a apreciação do 

pedido de antecipação, com relação a esta fatura. Nos termos do artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 10 de Abril de 

2018, às 08:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000199-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO FERREIRA SOBRINHO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000199-86.2018.8.11.0003 AUTOR: VIRGILIO FERREIRA SOBRINHO RÉU: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos e 

examinados. VIRGÍLIO FERREIRA SOBRINHO, representado pela 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou com a 

presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA contra ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA. Relatou o autor, em breve resumo, que 

adquiriu um consórcio da requerida e foi contemplado; que é portador de 

necessidades especiais, de modo que tem direito a descontos na 

aquisição do bem; que já providenciou toda a documentação necessária 

para a obtenção do desconto (junto a Sefaz) e recebimento do veículo, 

mas que a requerida está demorando injustificadamente para enviar 

informações e documentos à Sefaz (documento que confirmaria que não 

houve concessão de IPI nos últimos 2 (dois) anos), retardando a entrega 

do bem. Afirmou que a demora no recebimento do veículo está lhe 

causando prejuízos e requereu a concessão de tutela antecipada para 

que a requerida lhe entregue o bem com as isenções ou, no prazo de 05 

dias, encaminhe os documentos para a Receita Federal, possibilitando a 

tradição do veículo com as isenções. DECIDO. Tendo a parte autora 

carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da 

Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados aos autos demonstram que o autor tem direito à 

isenção noticiada, e o check lista apresentado revela que o único 

documento faltando refere-se a comprovação de que a isenção não fora 

utilizada nos últimos dois anos. De outra banda, a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação no presente caso é 

inconteste e dispensa grandes considerações, uma vez que o autor pago 

o consórcio, foi contemplado e enquadra-se na isenção ventilada. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, tão somente para 

determinar a intimação da requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie o encaminhamento da documentação que falta no processo 

para a obtenção da isenção movido pelo autor, devendo o envio sem 

comprovado nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$350,00. 

Ressalto que a presente decisão pode ser modificada a qualquer 

momento, caso aportem novas provas aos autos. Nos termos do artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 05 de Abril de 

2018, às 08:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001426-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCOS BATISTA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ PERMANENTE. Não é o caso de julgamento 

antecipado da lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela 

requerida. 1 -FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO: Afasto a 

preliminar de falta de interesse de agir por inexistência de prévio pedido 

administrativo. Nesse sentido “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, 

EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não é necessário o 

prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que 

vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.” (Ap, 

83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 10/09/2014.) Assim, 

razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar 

suscitada. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As partes 

estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de 

maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a 

existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de 

prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de FEVEREIRO de 2018, às 17:50 horas, quando estará sendo realizado 

mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. MARCOS 

GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no Hospital 

Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, CEP 

787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 2922 

(Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001842-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYANS AMORIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

RODRIGO FONSECA FERREIRA OAB - SP323650 (ADVOGADO)

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001842-50.2016.8.11.0003 REQUERENTE: WILLYANS AMORIM DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA Vistos e 

examinados. Considerando a notícia de que a presente habilitação poderia 

ser protocolada junto à administradora judicial, há nítida falta de interesse 

de agir do impugnante para a propositura da presente lide. Deste modo, 

determino que seja materializada a habilitação e entregue a administradora 

judicial, nos termos do seu requerimento. Declaro o presente feito extinto 

sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, 

determinando o seu arquivamento. Sem custas e sem honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004718-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1004718-41.2017.8.11.0003 IMPUGNANTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO IMPUGNADO: OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME Vistos e 

examinados. A presente impugnação de crédito é intempestiva, conforme 

certificado nos autos. Porém a doutrina e jurisprudência entendem que tal 

fato não impede a apreciação da impugnação. Fábio Ulhoa Coelho, em 

comentário ao art. 10 da NLF, leciona: “Por medida de isonomia, deve-se 

aplicar o disposto no artigo aqui comentado também para o caso de 

divergência. Em outros termos, não se pode rejeitar a divergência 

retardatária, porque isso significaria tratar de forma discriminatória o 

credor que foi incorretamente mencionado na relação e o omitido. Se 

admitida a declaração retardatária em favor desse último, não cabe 

negar-se a apresentação da divergência extemporânea em favor do, 

primeiro. Não há fundamento para a discriminação. A interpretação do art. 

10 da LF conforme a Constituição impõe, a partir do princípio constitucional 

da igualdade, a conclusão pela admissão da divergência retardatária”. 

(COELHO, Fábio Ulhoa . Comentários á nova lei de falências e 

recuperação de empresas . São Paulo: Saraiva, 2007.) Diante do exposto, 

recebo a impugnação, determinando que a mesma prossiga nos moldes do 

procedimento da habilitação de crédito retardatária. Proceda-se a 

intimação da recuperanda, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após a manifestação da recuperanda, dê-se do feito ao 

Administrador Judicial, para que também manifeste-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Como ensina Paulo Todelo, “Nos casos de impugnação de 

crédito, o administrador judicial será intimado pelo Juiz a emitir parecer, 

devendo juntar à sua manifestação laudo elaborado por profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações sobre o 

crédito, contidas nos livros e documentos do devedor”. (TOLEDO, Paulo 

F.C.Salles. Comentários á lei de recuperação de empresas e falências, 

São Paulo: Saraiva, 2005). Em seguida, colha-se a manifestação do 

Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005679-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005679-79.2017.8.11.0003 IMPUGNANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

IMPUGNADO: PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME Vistos 

e examinados. Por ser tempestiva, recebo a presente IMPUGNAÇÃO AO 
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CRÉDITO, que deverá se processar na forma disposta nos artigos 13 e 

seguintes da Lei no 11.101/2005. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao administrador judicial, para sua manifestação, em 15 dias. 

Em seguida, face a nítida presença de interesse público no processo 

principal, dê-se vistas dos autos também ao Ministério Público para que, no 

prazo legal, manifeste-se acerca da presente impugnação. Após a 

manifestação ministerial, tornem conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1009684-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA CESAR DUARTE OAB - MS16874 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009684-47.2017.8.11.0003 REQUERENTE: EDNA ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA Vistos e 

examinados. A presente impugnação de crédito é intempestiva, conforme 

certificado nos autos. Porém a doutrina e jurisprudência entendem que tal 

fato não impede a apreciação da impugnação. Fábio Ulhoa Coelho, em 

comentário ao art. 10 da NLF, leciona: “Por medida de isonomia, deve-se 

aplicar o disposto no artigo aqui comentado também para o caso de 

divergência. Em outros termos, não se pode rejeitar a divergência 

retardatária, porque isso significaria tratar de forma discriminatória o 

credor que foi incorretamente mencionado na relação e o omitido. Se 

admitida a declaração retardatária em favor desse último, não cabe 

negar-se a apresentação da divergência extemporânea em favor do, 

primeiro. Não há fundamento para a discriminação. A interpretação do art. 

10 da LF conforme a Constituição impõe, a partir do princípio constitucional 

da igualdade, a conclusão pela admissão da divergência retardatária”. 

(COELHO, Fábio Ulhoa . Comentários á nova lei de falências e 

recuperação de empresas . São Paulo: Saraiva, 2007.) Diante do exposto, 

recebo a impugnação, determinando que a mesma prossiga nos moldes do 

procedimento da habilitação de crédito retardatária. Proceda-se a 

intimação da recuperanda, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após a manifestação da recuperanda, dê-se do feito ao 

Administrador Judicial, para que também manifeste-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Como ensina Paulo Todelo, “Nos casos de impugnação de 

crédito, o administrador judicial será intimado pelo Juiz a emitir parecer, 

devendo juntar à sua manifestação laudo elaborado por profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações sobre o 

crédito, contidas nos livros e documentos do devedor”. (TOLEDO, Paulo 

F.C.Salles. Comentários á lei de recuperação de empresas e falências, 

São Paulo: Saraiva, 2005). Em seguida, colha-se a manifestação do 

Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005615-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RANDON SA (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005615-69.2017.8.11.0003 IMPUGNANTE: RNC PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA IMPUGNADO: BANCO RANDON SA Vistos e 

examinados. Por ser tempestiva, recebo a presente IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO, que deverá se processar na forma disposta nos artigos 13 e 

seguintes da Lei no 11.101/2005. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao administrador judicial, para sua manifestação, em 15 dias. 

Em seguida, face a nítida presença de interesse público no processo 

principal, dê-se vistas dos autos também ao Ministério Público para que, no 

prazo legal, manifeste-se acerca da presente impugnação. Após a 

manifestação ministerial, tornem conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 808865 Nr: 17616-74.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA TIEMI HORI VILARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação cautelar de Cód. 804406, 

para CONFIRMAR a liminar deferida e PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

ação de Cód. 808865, para DECLARAR a inexistência do débito no valor 

de R$2.031,26 referente a cobrança de consumo extra. Declaro a 

extinção de ambos os processos, com julgamento do mérito. Tendo a 

autora decaído de parte mínima do pedido, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em R$2.500,00 para ambos os processos, devendo ser revertido o 

valor para a Defensoria Pública. Com o trânsito em julgado, após o 

cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 443060 Nr: 11728-03.2010.811.0003

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO RODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELINDO JOAO FOLLADOR - 

OAB:PR/4411, VANDERLEI JOSE FOLLADOR - OAB:15034/PR

 Vistos e examinados.

 Considerando o teor da Ordem de Serviço 005/2017 da Diretoria do Foro 

de Rondonópolis/MT, a fim de evitar qualquer atravancamento aos 

trabalhos do plantão, devolvo os autos à serventia, determinando que 

tornem conclusos após o recesso forense.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754772 Nr: 10194-82.2014.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 INTIMAÇÃO AO DRª LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ – OAB 8506-A, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (CINCO) dias efetuar o 

pagamento das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor 

de R$ 462,54 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, 

esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento Nº12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 756873 Nr: 11413-33.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN NOEMI BRITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVIRON DIVISORIAS RONDONOPOLIS LTDA 

ME, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, CIELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Cristina Gonçalves 

Pires - OAB:17.603-A/MT, LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - 

OAB:16660

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora com 

fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC para os fins de:a) CONDENAR 

as demandadas solidariamente a restituir em dobro à autora o valor 

cobrado (R$560,08), observando-se o item “e” de fls. 13, o qual deverá 

ser corrigido pelo IGP-M desde a data do pagamento e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) CONDENAR as requeridas 

solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, no valor de R$5.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros de 

mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC 

desde a sentença.Condeno as requeridas ao pagamento das custas 

processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85 do CPC/2015.Se o condenado for 

beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da condenação deve 

permanecer suspensa até a comprovação da mudança na condição de 

necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com prescrição da 

aludida obrigação após o período de cinco anos. Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as 

anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773222 Nr: 3659-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANI MARCELINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATO 

GROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 INTIMAÇÃO AO DRº MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA – OAB/MT 

Nº3127-A, representando o polo passivo, para no prazo de 05 (CINCO) 

dias efetuar o pagamento das custas e taxas, sendo débito com o 

FUNAJURIS, no valor de R$ 462,54 e, com o Cartório Distribuidor no valor 

de R$ 54,90, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se 

gerar a competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do 

Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento Nº12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824486 Nr: 4422-70.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALDINEI SOUZA RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 INTIMAÇÃO Á DRª LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO – OAB/MT 

8506-A, representando o polo passivo, para no prazo de 05 (CINCO) dias 

efetuar o pagamento das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, 

no valor de R$ 462,54 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, 

esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento Nº12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 420029 Nr: 2275-18.2009.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON DIBERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON KREBS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:37.819/RS

 Vistos e examinados.

 Considerando o teor da Ordem de Serviço 005/2017 da Diretoria do Foro 

de Rondonópolis/MT, a fim de evitar qualquer atravancamento aos 

trabalhos do plantão, devolvo os autos à serventia, determinando que 

tornem conclusos após o recesso forense.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441732 Nr: 10402-08.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES CONCEICAO DE SOUZA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJENIFFER ARIANE RODRIGUES RIBEIRO 

TOSTA, COMERCIO DE GARN LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUSTRIA DE OLIVEIRA MENDES 

- OAB:15267-A/MT, EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:12535-B/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB/MT14573, Vinicius Emidio Cezar - OAB:16.426/MT

 INTIMAÇÃO AO DRº JULIANO DA SILVA BARBOZA, representando o 

polo passivo Djeniffer Ariane Rodrigues Ribeiro Tosta e VINICIUS EMÍDIO 
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CEZAR, representante do polo passivo Comércio de Garn Ltda Me, para 

no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas e taxas, 

sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 2.668,30 e, com o Cartório 

Distribuidor no valor de R$ 173,00, esclarecendo que para pagamento do 

FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de recolhimento no site do 

TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto 

ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome 

Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 721475 Nr: 2498-29.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO JOSE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RODRIGUES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA BARCELOS FILHA - 

OAB:OAM/MT 16475-A, DEISI VIEIRA FERREIRA - OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

 Considerando o teor da Ordem de Serviço 005/2017 da Diretoria do Foro 

de Rondonópolis/MT, a fim de evitar qualquer atravancamento aos 

trabalhos do plantão, devolvo os autos à serventia, determinando que 

tornem conclusos após o recesso forense.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785593 Nr: 8472-76.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO AO DRº RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor 

de R$ 461,46 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, 

esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801853 Nr: 15136-26.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A, SEGURADORA LÍDER 

CONSÓRCIOS DE SEGUROS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 INTIMAÇÃO AO DRº LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO, representando 

o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 462,54 e, 

com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 801989 Nr: 15195-14.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 Vistos e examinados.

 Considerando o teor da Ordem de Serviço 005/2017 da Diretoria do Foro 

de Rondonópolis/MT, a fim de evitar qualquer atravancamento aos 

trabalhos do plantão, devolvo os autos à serventia, determinando que 

tornem conclusos após o recesso forense.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817268 Nr: 1970-87.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DE GRANDE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATO-GROSSENSE 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 INTIMAÇÃO Á DRª MAYARA BENDÔ LECHUGA COULART – OAB/MT 

20.191-A, representando o polo passivo, para no prazo de 05 (CINCO) 

dias efetuar o pagamento das custas e taxas, sendo débito com o 

FUNAJURIS, no valor de R$ 462,54 e, com o Cartório Distribuidor no valor 

de R$ 54,90, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se 

gerar a competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do 

Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento Nº12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 817382 Nr: 2002-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLE MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA LOJAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA PACIELLO DE 

OLIVEIRA BOCK - OAB:99311/RJ, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT, Thiago Mahfuz Vezzi - OAB:18017-A / MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de levantamento dos valores incontroversos, depositados 
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às fls. 124.

Expeça-se o alvará, observando a conta bancária indicada às fls. 127.

Após, intime-se a executada para o pagamento do remanescente indicado 

pelo exequente (fls. 129), no prazo de 05 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 411577 Nr: 7703-15.2008.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE WEBER HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES AMERICAS TRANSPORTES LTDA, 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS XAVIER 

MACHADO - OAB:7676/MS, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:13721/GO

 Posto isso e por tudo o que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEENTE o pedido inicial indenizatório, nos termos do art. 487 inciso I 

do Código de Processo Civil, para:a) CONDENAR, de forma solidária, a 

requerida e a denunciada ao pagamento dos danos materiais, no valor de 

R$ 4.162,00 (quatro mil, cento e sessenta e dois reais), devidamente 

comprovados;b)CONDENAR, de forma solidária, a requerida e a 

denunciada ao pagamento de danos morais suportados pela requerente 

no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);c)Condeno as requeridas ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85 do Novo 

Código de Processo Civil.No tocante à atualização da verba indenizatória, 

como já dito, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que, nos 

casos de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, os 

juros de mora fluem desde a data do evento danoso (Súmula 54) e a 

correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362). 

Fica consignado, que a denunciada deverá responder pela condenação 

nos exatos termos do contrato celebrado, devendo ser observados os 

limites convencionados no pacto.Declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito.Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de 

todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417603 Nr: 37-26.2009.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EMILIA DE PAULA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO - OAB:11328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN SALVIANO DOS 

SANTOS - OAB:12851-B/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:5.871/MS

 INTIMAÇÃO AO DRº RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento das custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor 

de R$ 560,88 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, 

esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732343 Nr: 12573-30.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES PEDRO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA 

(SUPERMERCADO BIG MASTER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864 OAB/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:OAB/MT 8447B

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais 

ao autor, no valor de R$16.867,00 (dezesseis mil e oitocentos e sessenta 

e reais reais) e indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais). O valor da condenação deverá ser atualizado com juros 

de mora desde a citação e correção monetária desde a sentença, ambos 

pelo INPC.Declaro a extinção do processo com julgamento do 

mérito.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e os 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação 

(art. 85, §2º, do CPC/15). Com o trânsito em julgado, após o cumprimento 

de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se 

os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 760383 Nr: 13540-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRÍCIO BORGES DE SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDLOJA - COOPERATIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT/8987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - 

OAB:12.776

 Vistos e examinados.

 Considerando o teor da Ordem de Serviço 005/2017 da Diretoria do Foro 

de Rondonópolis/MT, a fim de evitar qualquer atravancamento aos 

trabalhos do plantão, devolvo os autos à serventia, determinando que 

tornem conclusos após o recesso forense.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 768656 Nr: 1558-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO RODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT

 Vistos e examinados.

 Considerando o teor da Ordem de Serviço 005/2017 da Diretoria do Foro 

de Rondonópolis/MT, a fim de evitar qualquer atravancamento aos 

trabalhos do plantão, devolvo os autos à serventia, determinando que 

tornem conclusos após o recesso forense.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 778995 Nr: 5771-45.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CAROLINE JOVINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ/MT (IUNI 
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EDUCACIONAL S/A.)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE CABRAL 

SANT ANA - OAB:266.742/SP

 Vistos e examinados.

 Considerando o teor da Ordem de Serviço 005/2017 da Diretoria do Foro 

de Rondonópolis/MT, a fim de evitar qualquer atravancamento aos 

trabalhos do plantão, devolvo os autos à serventia, determinando que 

tornem conclusos após o recesso forense.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 793989 Nr: 11892-89.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS 

DE MINAS GERAIS LTDA - CCPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF FERREIRA ALIMENTOS EIRELI, 

RODOLEMOS LOGISTICA E TRANPOSTE LTA - EPP, RODOAGRO 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO WALDECK DE SOUSA - 

OAB:15634/GO, SANDRO WALDECK FELIX DE SOUSA - OAB:22328/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, SELSO LOPES DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3556-B

 Vistos e examinados.

 Considerando o teor da Ordem de Serviço 005/2017 da Diretoria do Foro 

de Rondonópolis/MT, a fim de evitar qualquer atravancamento aos 

trabalhos do plantão, devolvo os autos à serventia, determinando que 

tornem conclusos após o recesso forense.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 804406 Nr: 16085-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA TIEMI HORI VILARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A, NAYRA MARTINS VILALBA - OAB:14047, 

RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação cautelar de Cód. 804406, 

para CONFIRMAR a liminar deferida e PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

ação de Cód. 808865, para DECLARAR a inexistência do débito no valor 

de R$2.031,26 referente a cobrança de consumo extra. Declaro a 

extinção de ambos os processos, com julgamento do mérito. Tendo a 

autora decaído de parte mínima do pedido, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em R$2.500,00 para ambos os processos, devendo ser revertido o 

valor para a Defensoria Pública. Com o trânsito em julgado, após o 

cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 807060 Nr: 17052-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUERREIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Mendes Nogueira - 

OAB:130555,  CÉLIO MARCOS LOPES MACHADO - 

OAB:OAB/MG103.944, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT, TAISE 

CAROLINE PRADELA A DE ARAUJO PORTO - OAB:MT/13.232, VICTOR 

FONTÃO REBELO - OAB:OAB/MG121.500

 Vistos e examinados.

 Considerando o teor da Ordem de Serviço 005/2017 da Diretoria do Foro 

de Rondonópolis/MT, a fim de evitar qualquer atravancamento aos 

trabalhos do plantão, devolvo os autos à serventia, determinando que 

tornem conclusos após o recesso forense.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810672 Nr: 18120-80.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA VISTA SERVIÇOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280-A/MT

 INTIMAÇÃO AO DRº MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA representando o 

polo ativo AQUILES RODRIGUES DA SILVA e DRª LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA e LUIZ ANTONIO FILIPELLI, representando o polo passivo BOA 

VISTA SERVIÇOS S.A, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento proporcional à base de 50% (cinquenta por cento) cada, 

conforme acordado entre as partes, das custas e taxas, sendo débito 

com o FUNAJURIS, no valor de R$ 462,54 e, com o Cartório Distribuidor no 

valor de R$ 54,90, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, 

deve-se gerar a competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para 

o pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do 

Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810672 Nr: 18120-80.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA VISTA SERVIÇOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280-A/MT

 INTIMAÇÃO AO DRº MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA representando o 

polo ativo AQUILES RODRIGUES DA SILVA e DRª LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA e LUIZ ANTONIO FILIPELLI, representando o polo passivo BOA 

VISTA SERVIÇOS S.A, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento proporcional à base de 50% (cinquenta por cento) cada, 

conforme acordado entre as partes, das custas e taxas, sendo débito 

com o FUNAJURIS, no valor de R$ 462,54 e, com o Cartório Distribuidor no 

valor de R$ 54,90, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, 

deve-se gerar a competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para 

o pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do 

Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 818882 Nr: 2512-08.2016.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSAI ATACADISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO 

QUEIROZ - OAB:OAB/SP 163.613

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais 

ao autor, em valor a ser apurado em liquidação de sentença; e 

indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). O 

valor da condenação por danos morais deverá ser atualizado com juros 

de mora desde a citação e correção monetária desde a sentença; o valor 

da condenação por danos materiais deverá ser atualizado com juros de 

mora desde a citação e correção monetária desde o efetivo desembolso. 

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Tendo a parte 

autora decaído em parte mínima do pedido, condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo 

em 15% sobre o valor da condenação. Com o trânsito em julgado, após o 

cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 821475 Nr: 3411-06.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENI HERCKERT, PEGORARO TRANSPORTES 

LTDA, MUTUAL - COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 19.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DA SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948/RJ, MAYCON TOMBINI BANDEIRA - OAB:31933

 Vistos e examinados.

 Considerando o teor da Ordem de Serviço 005/2017 da Diretoria do Foro 

de Rondonópolis/MT, a fim de evitar qualquer atravancamento aos 

trabalhos do plantão, devolvo os autos à serventia, determinando que 

tornem conclusos após o recesso forense.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 828071 Nr: 5489-70.2016.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBR ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUERREIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alison Mendes Nogueira - 

OAB:130555,  CÉLIO MARCOS LOPES MACHADO - 

OAB:OAB/MG103.944, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT, TAISE 

CAROLINE PRADELA A DE ARAUJO PORTO - OAB:MT/13.232, TAISE 

CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT13.232, 

VICTOR FONTÃO REBELO - OAB:OAB/MG121.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11652/MT, FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Vistos e examinados.

 Considerando o teor da Ordem de Serviço 005/2017 da Diretoria do Foro 

de Rondonópolis/MT, a fim de evitar qualquer atravancamento aos 

trabalhos do plantão, devolvo os autos à serventia, determinando que 

tornem conclusos após o recesso forense.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 861465 Nr: 3681-93.2017.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY SADY AUGUSTIN, SUELI SCHMITT AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 Vistos e examinados.

 Considerando o teor da Ordem de Serviço 005/2017 da Diretoria do Foro 

de Rondonópolis/MT, a fim de evitar qualquer atravancamento aos 

trabalhos do plantão, devolvo os autos à serventia, determinando que 

tornem conclusos após o recesso forense.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 866958 Nr: 5574-22.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVES & ATHAIDE- ADVOCACIA E CONSULTORIA, 

RICARDO ALVES ATHAIDE, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CARMO SACHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - 

OAB:MT/7039-B

 Intimação do Sr. Adminintrador Judicial para, no prazo legal manifestar-se 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439333 Nr: 8000-51.2010.811.0003

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE PRISCILA BONIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO PONTES - 

OAB:16.316/MT

 Vistos e examinados.

 Considerando o teor da Ordem de Serviço 005/2017 da Diretoria do Foro 

de Rondonópolis/MT, a fim de evitar qualquer atravancamento aos 

trabalhos do plantão, devolvo os autos à serventia, determinando que 

tornem conclusos após o recesso forense.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818625 Nr: 2422-97.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO CEZAR GUEDES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736O

 INTIMAÇÃO AO DRºFERNANDO CESAR ZANDONADI, representando o 

polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas e taxas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 462,54 e, 

com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 
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Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 451095 Nr: 6275-90.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SAM AGRICULTURA E PECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Vistos e examinados.

Requereu a parte exequente o deferimento de penhora on-line nas contas 

bancárias da parte executada (fl. 246 verso)

Considerando que o feito se encontra apto à realização da penhora online 

e, tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do(s) executado(s).

Observo o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado; 

expeço a ordem de bloqueio para a busca do valor de R$ 241.732,41 .

Determino que esta decisão permaneça sem publicidade, continuando os 

autos conclusos em gabinete, de forma a impossibilitar que a parte 

executada tenha ciência de seu conteúdo, conforme art. 512 §2º da 

CNGC/MT.

Com a vinda da resposta das instituições bancárias, verifiquei que a 

mesma restou INFRUTÍFERA. Diante disso, intime-se a parte exequente 

para, no prazo legal, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 389934 Nr: 3550-70.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODORICO JULIO HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/9899, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR

 Vistos e examinados.

Requereu a parte exequente o deferimento de penhora on-line nas contas 

bancárias da parte executada (fl. 185)

Considerando que o feito se encontra apto à realização da penhora online 

e, tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do(s) executado(s).

Observo o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado; 

expeço a ordem de bloqueio para a busca do valor de R$ 285.208,28 .

Determino que esta decisão permaneça sem publicidade, continuando os 

autos conclusos em gabinete, de forma a impossibilitar que a parte 

executada tenha ciência de seu conteúdo, conforme art. 512 §2º da 

CNGC/MT.

Com a vinda da resposta das instituições bancárias, verifiquei que a 

mesma restou INFRUTÍFERA. Diante disso, intime-se a parte exequente, no 

prazo legal, para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 722880 Nr: 3889-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALE FREDERIK BIRD, SEMAÍAS TIMOTEO JANSON 

KLIEMASCHWSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE TUR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/9896, JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - OAB:8150

 Vistos e examinados.

Requereu a parte exequente o deferimento de penhora on-line nas contas 

bancárias da parte executada (fls. 82/83)

Considerando que o feito se encontra apto à realização da penhora online 

e, tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do(s) executado(s).

Observo o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado; 

expeço a ordem de bloqueio para a busca do valor de R$ 14.277,25 .

Determino que esta decisão permaneça sem publicidade, continuando os 

autos conclusos em gabinete, de forma a impossibilitar que a parte 

executada tenha ciência de seu conteúdo, conforme art. 512 §2º da 

CNGC/MT.

Com a vinda da resposta das instituições bancárias, verifiquei que a 

mesma restou INFRUTÍFERA. Diante disso intime-se a parte exequente 

para, no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 435276 Nr: 3943-87.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA GODOY OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria pública - OAB:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, 

impugnar a contestação e documentos de fls. 114/115.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 406127 Nr: 1847-70.2008.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FELIPE QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O, ROBERTA BASSO CANALE - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado às fls. 156.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 432871 Nr: 1535-26.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES
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 PARTE AUTORA: BS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA, WILLIAN 

TONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON LUIS CARVALHO PAIXÃO 

- OAB:282563/SP, WILLIAN TONDA - OAB:CRC 011563/O-9

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:7719-B/MT, WALDIR CECHET JÚNIOR - OAB:MT/4.111

 NTIMAÇÃO da Sr. Administradora Judicial Willian Tonda para que, no 

prazo de 15 dias, manifeste-se sobre o prossseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439333 Nr: 8000-51.2010.811.0003

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE PRISCILA BONIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO PONTES - 

OAB:16.316/MT

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo de fls.227/228, celebrado pelas partes, noticiado 

nos autos.

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 As partes desistiram do prazo recursal (fls. 228 verso).

 Fica consignado que a baixa da restrição judicial sobre o veículo já foi 

realizada, conforme espelho anexo.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 445015 Nr: 197-80.2011.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FLÁVIO PINTO BOROWSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A, FELIPE VELASQUES AMARAL - OAB:13598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, conforme certidão lançada às fls. 94.

 Intimada pessoalmente para suprir a falta, a parte autora mais uma vez 

quedou-se inerte, haja vista o certificado às fls. 97.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de 

contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 722240 Nr: 3254-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO LANGE SERVICOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 383798 Nr: 11951-92.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA REGINA DE OLIVEIRA MARTINS, JULIO ALCIDES 

SANCHEZ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLLY INDUSTRIA COMERCIO E 

REPRESENTACOES DE BEBIDAS LTDA, LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA WINGERT BOGO - 

OAB:15736, FABRICIO MIGUEL CORREA -PROCURADOR GERAL - 

OAB:MT/9762 - A, HADAN FELIPE PORFÍRIO - OAB:OAB/13715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifeste-se acerca da resposta 

encaminhada pelo Detran em folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 418112 Nr: 567-30.2009.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A MASCHIETTO E CIA LTDA, ARNALDO 

MASCHIETTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de substituição formulado às fls.123.

Após, as devidas alterações, intimem-se o exequente para que, no prazo 

legal, manifeste-se sobre o prosseguimento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 424492 Nr: 6647-10.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA HISTER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GARCIA RIGOLIN - 

OAB:18067/O-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT16691A, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 716890 Nr: 12296-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE WELDERSON CRISTIANO DA SILVA 

BONTEMPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B, TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS 

ANTUNES - OAB:13376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentenaç de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718621 Nr: 14087-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PESTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NOGUEIRA DE SOUZA - ME, JOSE 

NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PESTANA 

- OAB:13758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, manifeste-se acerca da exceção 

de pré-executividade manejada em folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 729397 Nr: 10077-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CARNE BIFE BOM LTDA ME, 

ELSON MORAES MOURA, IRANI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 737363 Nr: 234-05.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO DE SOUZA, MARIO MARCIO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877, Thalles Passos de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 801286 Nr: 14870-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1.853 - RN, HENRIQUE JOSÉ PARASA SIMÃO - 

OAB:221.386

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifeste-se acerca do depósito de 

valores pela executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 290012 Nr: 4473-72.2002.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: PCS FOSFATOS DO BRASIL LTDA, MARCELO DA 

SILVA LIMA, ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A, POLI-NUTRI 

ALIMENTOS LTDA, EDGAR PACHECO DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRINA - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE SIRQUEIRA LIMA - 

OAB:SP/56710, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT, Bruno 

Ceren Lima - OAB:305008/SP, EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - 

OAB:15007-B/MT, FLAVIO MULLER - OAB:MT/5841, JULIANA 

MANTOVANI LOPES - OAB:263928/SP, MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT, Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:32.294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Credora Pcs Fosfato do Brasil para, no prazo de 15 dias 

prestar as informações solicitadas pelo Administrador Judicial às fls. 526.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 331105 Nr: 2449-03.2004.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO COELHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA CARLOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 372850 Nr: 1300-98.2006.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON GONÇALVES PINHEIRO, JAIRO 

MARCOS BORTOLAS, PEDRO SACHSER BIGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PIOVESAN ALVES - 

OAB:148681/SP, RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - OAB:SP/210.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Requereu a parte exequente o deferimento de penhora on-line nas contas 

bancárias da parte executada (fl. 334)

Considerando que o feito se encontra apto à realização da penhora online 

e, tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do(s) executado(s).

Observo o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado; 

expeço a ordem de bloqueio para a busca do valor de R$ 1.891,740,42 .

Determino que esta decisão permaneça sem publicidade, continuando os 

autos conclusos em gabinete, de forma a impossibilitar que a parte 

executada tenha ciência de seu conteúdo, conforme art. 512 §2º da 

CNGC/MT.

Com a vinda da resposta das instituições bancárias verifiquei a penhora 
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de valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos 

operacionais do sistema. Assim procedi com a imediata liberação dos 

mesmos. Diante disso, intime-se a parte exequente para, no prazo legal, 

requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 393616 Nr: 7193-36.2007.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA GRAFICA UNIAO LTDA, DINALVA 

SANTOS MUNIZ, ADRIA SANTOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIA DOS SANTOS 

RODRIGUES - OAB:MT/10992

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 403025 Nr: 16532-19.2007.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMTURA INDUSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MICHELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:166496/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, em cinco dias, informar quanto ao cumprimento do 

acordo, sendo seu silêncio interpretado de forma positiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 403891 Nr: 17451-08.2007.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPERIO MINERACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:MT/10130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, JOSÉ 

ANTONIO DUARTE ALVARES - OAB:3432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 406127 Nr: 1847-70.2008.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FELIPE QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O, ROBERTA BASSO CANALE - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido formulado às fls.131, determinando a citação dos 

requeridos no endereço indicado pela parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 420736 Nr: 3006-14.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R E COMERCIO DE FILTROS LTDA, REGINALDO 

VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 433559 Nr: 2224-70.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BEZERRA SAMPAIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 Vistos e examinados.

 Intime-se, novamente o Banco Réu, para que atenda a determinação de 

fls. 177.

Em caso negativo, dê se vista dos autos a parte autora para requerer o 

que de direito, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 440005 Nr: 8672-59.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON VEICULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIA ANDREIA KAMCHEN MAZZARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 447591 Nr: 2770-91.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINUELO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY SILVA CAMARGO - 
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OAB:MT/6526-B, JOAO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:MT/4257-B

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, em cinco dias, informar quanto ao cumprimento do 

acordo, sendo seu silêncio interpretado de forma positiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 449027 Nr: 4207-70.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, 

NADIA CHABAN RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:MT/8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAILA CHABAN - 

OAB:MT/9296

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 450775 Nr: 5955-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARILIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP, MARCELO DA SILVA LIMA, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Intimação do administrador judicial Marcelo da Silva Lima, OAB/MT n° 

4.272, para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca do pedido 

formulado pela recuperanda às fls. 1694/1695.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 715777 Nr: 11092-66.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE 

AQUINO - OAB:12546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Vistos e examinados.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença (honorários).

 Intimada a parte para o pagamento do débito, quedou-se inerte, conforme 

certidão de fls. 202.

Foi deferida a penhora online.

 A penhora restou frutífera.

 Posteriormente a devedora informou sua concordância com os valores 

indicados pela credora e requereu a extinção da ação, conforme petição 

de fls. 213.

 Por sua vez, o exequente requereu a transferência dos valores 

bloqueados (R$5.393,65), indicando os dados bancários.

 Face o teor da petição de fls. 213 e 215, não havendo mais 

requerimentos, declaro satisfeita a obrigação e extinto o processo, vez 

que o autor não se opôs ao pagamento pelo réu.

 Autorizo o levantamento dos valores depositados (R$5.393,65), devendo 

ser observada a conta bancária indicada pela parte autora (fls. 215).

 Expeça-se o alvará, nos moldes contidos na CNGC/MT.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727625 Nr: 8488-98.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARIO JOSE MICHARKI, ROSANA MARIA NEPONUCENO 

MICHARKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TOMCZYK - 

OAB:10.073/MT, ROGERIO R. GUILHERME - OAB:MT/6763, VITOR 

MARTINELLI DE MENDONCA - OAB:MT/13082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA - OAB:17224/RS, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 Vistos e examinados.

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, noticiado às fls. 

665/666 dos autos.

 Nos termos do disposto no artigo 922 do CPC, determino a suspensão do 

processo até o cumprimento do acordo homologado.

 Havendo petição da exequente, noticiando o não cumprimento da 

obrigação, o processo retomará o seu curso (art. 922, §único).

Decorrido o prazo, não havendo manifestação da parte autora, tornem os 

autos conclusos para extinção do processo nos termos do artigo 924, 

inciso II, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730296 Nr: 10885-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

EVENTOS LTDA, JOSE FERREIRA DE MOURA, JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - OAB:3.052-A, 

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT, VINICIUS 

MANTOVANI - OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PETRÔNIO DE 

SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 Vistos e examinados.

O exequente requereu a realização de penhora on line nas contas 

bancárias da executada.

 Tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do executado.

Observe-se o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado.

 Determino que esta decisão permaneça sem publicidade, continuando os 

autos conclusos em gabinete, de forma a impossibilitar que a parte 

executada tenha ciência de seu conteúdo (art. 854 CPC e 512 e seguintes 

da CNGC).

Com a vinda da resposta das instituições bancárias quanto à 

indisponibilidade dos valores almejados, providencie-se o desbloqueio de 

eventuais valores excessivos que tenham sido bloqueados e a 

transferência dos valores devidos para a conta única.

Caso sejam penhorados valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, determino que sejam 

imediatamente liberados.

 Em seguida, sendo a PENHORA POSITIVA intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado para eventual manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme disposição do art. 854, §3º do CPC, contados a 

partir da data da intimação realizada pela secretaria.

Consigno que, não tendo advogado constituído nos autos, a parte 
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executada afetada pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, por 

via eletrônica ou por carta, direcionada ao endereço de citação ou ao 

último endereço informado nos autos.

Sendo a PENHORA NEGATIVA, intime-se o exequente para, no prazo de 

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

formulando os requerimentos que entender pertinentes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 290012 Nr: 4473-72.2002.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: PCS FOSFATOS DO BRASIL LTDA, MARCELO DA 

SILVA LIMA, ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A, POLI-NUTRI 

ALIMENTOS LTDA, EDGAR PACHECO DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRINA - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE SIRQUEIRA LIMA - 

OAB:SP/56710, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT, Bruno 

Ceren Lima - OAB:305008/SP, EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - 

OAB:15007-B/MT, FLAVIO MULLER - OAB:MT/5841, JULIANA 

MANTOVANI LOPES - OAB:263928/SP, MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT, Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:32.294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido formulado pelo Administrador Judicial no item 3 de fls.526, 

determinando a expedição dos ofícios solicitados.

Defiro ainda o pleito contido no item 5 de fls.526, determinando a intimação 

da credora mencionada para que preste as informações solicitadas pelo 

Administrador Judicial, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 335389 Nr: 4299-92.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE VILLAS BOAS QUESADA, SEBASTIAO 

LOBO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 Vistos e Examinados.

 Tendo em conta a notícia de que os executados liquidaram a dívida junto à 

exequente, conforme se vê das fls. 485, julgo extinto o feito, nos termos 

do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Decreto a extinção da execução em razão da satisfação da obrigação.

No mais, defiro o prosseguimento do feito (cumprimento de 

sentença-honorários), conforme item "2" de fls. 486. Proceda-se a 

alteração na capa dos autos.

 Intime-se a parte devedora para o pagamento do débito, com as 

advertências legais, atentando-se ao demonstrativo atualizado do débito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 345497 Nr: 966-98.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR ADRE SAMUELSSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA MARRAFON - 

OAB:8565/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 352401 Nr: 7529-11.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTEGRAL - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIARME DE SOUZA LUCAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUÍS FERREIRA - 

OAB:5477, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:MT/3.273

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 381363 Nr: 9615-18.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CESAR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT, RENATA CINTRA DE CARVALHO - 

OAB:9387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 390553 Nr: 4153-46.2007.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JOSE KULEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA EPP, 

ALDEMIR MIRANDA DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 403126 Nr: 16648-25.2007.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RANDAZZO NETO, JUCARA 

SERAFIM RANDAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 
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OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, DANIELLE FARIA 

SOUZA - OAB:9.768 MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, em cinco dias, informar se o acordo foi cumprido, 

sendo seu silêncio interpretado de forma positiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 415462 Nr: 11114-66.2008.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVINO PINTO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCINDO VAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE DE MENDONCA - 

OAB:MT/7130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME HENRIQUE 

PESTANA - OAB:OAB/MT 16.145

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. GUILHERME HENRIQUE PESTANA, OAB/MT 16.145, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 18/12/2017, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 415462 Nr: 11114-66.2008.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVINO PINTO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCINDO VAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE DE MENDONCA - 

OAB:MT/7130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME HENRIQUE 

PESTANA - OAB:OAB/MT 16.145

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de reforço policial requerido pelo oficial de justiça para que 

seja cumprida a determinação judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 419327 Nr: 1656-88.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELHAÇO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA - 

ME, CARLOS WILIBALDO FRANTZ, FRANCISCA LIMA FRANTZ, 

FRANCIELE LIMA FRANTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT16691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 420302 Nr: 2588-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO EUCLIDES PAPINE, DIOMEDES 

EUCLIDES PAPINI, BRUNO ALEXANDRE PAPINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:48104/RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO KELLER - OAB:OAB/MG 105.411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 424483 Nr: 6620-27.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON ASTURIO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 427494 Nr: 9673-16.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 427962 Nr: 10163-38.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DO CARMO NONATO - 

OAB:258138/SP, GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - 

OAB:13047/MT, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP, PAULO 

EDUARDO BLUMER PARADEDA - OAB:113928/SP, RAFAEL RODRIGUES 

SOARES - OAB:15559/MT, WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - 

OAB:10386B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 
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autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429767 Nr: 11767-34.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATYA ELIAS DOS SANTOS (DISTRIBUIDORA 

DE ARTIGOS EVANGELICOS PROFETICA), KATYA ELIAS DOS SANTOS, 

JOAO RICARDO DE SOUZA GALHENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT, PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR - 

OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- - OAB: 5152-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 436380 Nr: 5048-02.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MASTRANGELO 

TOMAZETI - OAB:204263/SP, PAULO LOPES DA SILVA - 

OAB:127050/SP, VALMIR DA SILVA PINTO - OAB:92650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436994 Nr: 5662-07.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO DOS SANTOS, para 

devolução dos autos nº 5662-07.2010.811.0003, Protocolo 436994, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 441927 Nr: 10596-08.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO SOARES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 448209 Nr: 3388-36.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR TOMAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - 

OAB:10505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE AVELAR - 

OAB:MS/5991

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, em cinco dias, informar se o acordo foi cumprido, 

sendo seu silêncio interpretado de forma positiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 450775 Nr: 5955-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARILIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP, MARCELO DA SILVA LIMA, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Vistos e examinados.

Acolho o pedido formulado pelo Sr. Administrador Judicial, e reiterado pelo 

Ministério Público às fls. 1699, nomeando o perito contador REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO, inscrito sob o nº 7279/O-8, com endereço à 

Rua Bogotá, nº 626, no Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá/MT, CEP. 

78.060-594, telefone 65-9815-9866 para que proceda ao levantamento 

acerca do adimplemento, pela recuperanda, do plano aprovado e 

homologado pelo quadro geral de credores.

Intime-se o perito nomeado para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

sua proposta de honorários periciais, devendo a recuperanda ser intimada 

para o depósito de tais valores no prazo de 10 (dez) dias.

Com a juntada do laudo pericial, dê-se vista do feito ao Administrador 

Judicial, para sua manifestação em 15 (quinze) dias e, após, ao Ministério 

Público, vindo em seguida à conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 450775 Nr: 5955-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARILIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP, MARCELO DA SILVA LIMA, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Vistos e examinados.

Acolho o pedido formulado pelo Administrador Judicial no item “b” de fls. 

2567, determinando a intimação da recuperanda para que, no prazo de 10 

dias, apresente a relação de pagamento dos credores.

Após, dê-se nova vista dos autos ao Administrador Judicial, para 
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manifestação em 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701709 Nr: 9687-29.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI PAULO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT8530A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 713247 Nr: 8356-75.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G C L AVILA, JOÃO CORDEIRO DE AVILA 

JUNIOR, GUSTAVO CARDOSO LHANOS AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÕNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718379 Nr: 13840-71.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRUTIVINI COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOBRASSAN LOGISTICA TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO RECH - 

OAB:PR/14.393, MARA CLAUDIA DIB DE LIMA - OAB:29584/PR, PAULO 

SERGIO BANDEIRA - OAB:OAB/PR41.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719854 Nr: 895-18.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DIAS DA SILVA, ROSANE CARLESSO 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 725071 Nr: 6034-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERVALEI VEICULOS LTDA - ME, DERVALEI 

HERNANDES DA SILVEIRA, LUCIANA APARECIDA MOLATO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726299 Nr: 7234-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DA CRUZ SOUZA ( BRASIL TINTAS )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727782 Nr: 8632-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON QUEIROZ GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 727810 Nr: 8658-70.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A BAZZANO COMÉRCIO ME, LUIZ ALBERTO 

BAZZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 
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autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 731290 Nr: 11721-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDA TEREZINHA DADALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732165 Nr: 12431-26.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA- ME, 

ROSANE CARLESSO MARTINS, JAIR DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MS/6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738194 Nr: 830-86.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECH SERVICE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:OAB/MT12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 344979 Nr: 472-39.2005.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADAO JOSE PINTO DE ALMEIDA, MATILDE 

MACHADO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE RESENDE SILVA, SINVAL DUETI 

SILVA, VANDA ALMEIDA DA SILVA, LAURO SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, NERCINO LAZARO RODRIGUES - OAB:MT/ 4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e Examinados.

 Trata-se de ação de usucapião.

 Defiro o pedido de fls. 238, no que concerne a retificação no mandado. 

Comunique-se ao CRI local.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 383083 Nr: 11234-80.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTO RURAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 

INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE REZENDE - 

OAB:PR/31.064, ALINE REGINA DAS NEVES - OAB:PR/55322, CAIO 

MARCELO REBOUÇAS DE BIASI - OAB:PR/22.370, JULIO ANTONIO 

BARBETA - OAB:38.744, TATIANA YOKOZAWA RUMIATO - 

OAB:PR/29554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930/PR, SANDRO W. PEREIRA DOS SANTOS - OAB:24540/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 406127 Nr: 1847-70.2008.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FELIPE QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O, ROBERTA BASSO CANALE - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, 

impugnar a contestação e documentos de fls. 162/165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 406183 Nr: 1910-95.2008.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOPRIMAVERA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI MARCELO BEVERVANÇO 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 42.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 406867 Nr: 2537-02.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ANTONIO CARVALHO, ELISETE 

CASTRO CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426393 Nr: 8534-29.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO PORTO CASTRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 426957 Nr: 9105-97.2009.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: GRAFICA MONTREAL LTDA EM RECUPERACAO 

JUDICIAL, MARCELO DA SILVA LIMA, FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS - MT, ROSIMEIRE DA SILVA, M DIESEL CAMINHOES E 

ONIBUS LTDA, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, BANCO 

SANTANDER S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU 

UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PENALVA VERDOLIN - 

OAB:11066-B/MT, JORGE LUIS A. E SÁ DE LYTTON - OAB:MT/10.675, 

JUAREZ RABELLO SORIANO DE MELLO - OAB:3953-PA, MARCELO DA 

SILVA LIMA - OAB:4272/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS

GRÁFICA MONTREAL Ltda

Prazo: 20 dias

AUTOS N.º 9105-97.2009.811.0003 CI - 426957

Espécie: Falência

PARTE AUTORA: Gráfica Montreal LTDA – CNPJ: 07.857.897/0001-13

ADVOGADO DA PARTE AUTORA: Ricardo Alves Athaide OAB/MT 

11.858-A

ADMINISTRADOR JUDICIAL: Dr. Reinaldo Camargo do Nascimento, 

OAB/RO 2198.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos credores e terceiros interessados para que, 

querendo, manifestem-se sobre o encerramento da falência, no prazo de 

10 dias.

DECISÃO/DESPACHO FL.1078: Vistos e examinados. Acolho a r. cota 

ministerial de fls. 1077 e determino a intimação dos credores e terceiro 

interessados (via advogado habilitado e por edital) para que, querendo, 

manifestem-se sobre o encerramento da falência, no prazo de 10 dias. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Myllenna Alves Silva, 

Estagiária de Direito, digitei.

Thais Muti de Oliveira

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 427009 Nr: 9162-18.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA DE OLIVEIRA BARBOSA ME, 

DANIELA DE OLIVEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 428325 Nr: 10470-89.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL-1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432057 Nr: 721-14.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO JOSE MICHARKI, ROSANA MARIA 

NEPONUCENO MICHARKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO TOMCZYK - 

OAB:10.073/MT, ROGERIO R. GUILHERME - OAB:MT/6763

 Vistos e examinados.

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, noticiado às fls. 152 

dos autos.

 Nos termos do disposto no artigo 922 do CPC, determino a suspensão do 

processo até o cumprimento do acordo homologado.

 Havendo petição da exequente, noticiando o não cumprimento da 

obrigação, o processo retomará o seu curso (art. 922, §único).

Decorrido o prazo, não havendo manifestação da parte autora, tornem os 

autos conclusos para extinção do processo nos termos do artigo 924, 

inciso II, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 434094 Nr: 2760-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES & SOARES LTDA ME, MARILE 

SOARES, ROBERTO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 436994 Nr: 5662-07.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 440703 Nr: 9372-35.2010.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MONTEIRO LIMA, MARIA CORDEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA 

GREGÓRIO, MARIA FERREIRA DA CRUZ, WELLINGTON DA COSTA 

GRACHETTE, SONIA BARBOSA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA VALÉRIA CORDEIRO 

LIMA - OAB:8918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 . 1. O requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. 

O primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC).Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 444245 Nr: 12914-61.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA 

SILVA - OAB:SP/258.420, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 448218 Nr: 3397-95.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R P DE SOUZA & CIA LTDA, REGINALDO 

PEREIRA DE SOUZA, ANA PAULA DE SÁ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 Vistos e examinados.

Requereu a parte exequente o deferimento de penhora on-line nas contas 

bancárias da parte executada (fl. 112)

Considerando que o feito se encontra apto à realização da penhora online 

e, tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do(s) executado(s).

Observo o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado; 

expeço a ordem de bloqueio para a busca do valor de R$ 207.676,67 .

Determino que esta decisão permaneça sem publicidade, continuando os 

autos conclusos em gabinete, de forma a impossibilitar que a parte 

executada tenha ciência de seu conteúdo, conforme art. 512 §2º da 

CNGC/MT.

Com a vinda da resposta das instituições bancárias verifiquei a penhora 

de valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos 

operacionais do sistema. Assim procedi com a imediata liberação dos 

mesmos. Diante disso, intime-se a parte exequente para, no prazo legal, 

requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 449911 Nr: 5091-02.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME, LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 
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autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717608 Nr: 13051-72.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO SCHLICHTING, ISONI ALVES 

DOS SANTOS SCHLICHTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718521 Nr: 13986-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A, MARCO ANDRE HONDA FLORES, 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECIO DE MORAIS OLIVEIRA - ME, ALECIO 

DE MORAIS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 720806 Nr: 1847-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A S PEREIRA INFORMATICA ME, JULIANO 

COPETTI KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 733364 Nr: 13383-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PACHECO CLAUDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

Citação

Citação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009653-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA MIRANDA DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA ROCHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20(VINTE) DIAS AUTOS 

N.º  1009653-27.2017.8.11.0003 ESPÉCIE: [PAGAMENTO EM 

CONSIGNAÇÃO] PARTE AUTORA: AUTOR: LINDINALVA MIRANDA DE 

SOUZA PARTE RÉ:RÉU: JOSE MARIA ROCHA CITANDO:RÉU: JOSE MARIA 

ROCHA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO:27/05/2016. VALOR DA 

CAUSA: R$ 150,00 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte, requerida RÉU: JOSE 

MARIA ROCHA ., atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da 

expiração do prazo deste edital, levantar o depósito da importância de R$ 

150,,00 (cento e cinquenta reais) ou apresentar resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: a Autora relata que 

no dia 21/09/2013 celebrou contrato com o requerido entregando-lhe um 

cheque no valor de R$ 150,00 como forma de pagamento. Ocorre que não 

havia saldo suficiente em sua conta para saldar o cheque, sendo 

devolvida pela instituição bancária por duas vezes, gerando inúmeros 

transtornos como a negativação do seu nome e outros. Alega que não 

sabe o paradeiro do requerido para o fim de saldar sua dívida com o 

mesmo. Diante disso ingressou com a presente ação requerendo a 

autorização judicial para o dep´soito do valor de R$ 150,00, a citação do 

requerido e a procedência da ação. DESPACHO:"Vistos e examinados. 

Conforme dispõe o art. 300 do CPC/2015, sabe-se que para a concessão 

de liminar de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é necessário 

que existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer 

o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do autor muito 

provavelmente será julgado procedente ao final da lide. Na hipótese, é 

possível verificar, com a clareza necessária, a confluência desses 

pressupostos diante dos documentos carreado nos autos. Clara, pois, a 

plausibilidade do direito invocado, o que fortalece as alegações que 

escoram o vertente pleito. Assim, analisando detidamente os autos, 

vislumbra-se que estão presentes os requisitos para deferimento da 

tutela, concedendo liminarmente, o adiantamento pretendido. Posto isso, 

estando presentes os requisitos necessários para concessão de medida 

liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, determino a 

intimação da empresa requerida para retirar o nome da parte autora dos 

órgãos de proteção de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias. Arbitro, para o 

caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais), não podendo o valor final das astrientes ser 

superior ao valor atribuído à causa. E, conforme dispõe o art. 539 do CPC, 

nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com 

efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. 

Estando preenchidos os requisitos do artigo 319 e 542 do CPC, recebo a 

petição inicial e determino que o autor efetive o depósito da quantia devida, 

no prazo de 05 (cinco) dias contados do deferimento. Efetuado o depósito, 

cessará para o devedor os juros e os riscos, salvo se for julgada 

improcedente. Após, providencie-se a citação do réu para levantar os 

valores ou oferecer resposta. Segundo o disposto no art. 544, na 

contestação, o réu poderá alegar que não houve recusa ou mora em 

receber a quantia ou coisa devida; que foi justa a recusa; que o depósito 

não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento; ou que o depósito não 

é integral, quando então deverá indicar o montante que entende devido. 

Não sendo oferecida a contestação, e ocorrentes os efeitos da revelia, o 

pedido será julgado procedente, com a declaração de extinção da 

obrigação e condenação do réu nas custas e honorários advocatícios. Do 

mesmo modo será procedido se o credor receber e der quitação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo." 

Rondonópolis - MT,12 de janeiro de 2018 Thais Muti de Oliveira Gestora 
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Judiciária SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

- TELEFONE: (66) 34106100

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004585-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FREITAS FEITOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CARTA DE CITAÇÃO Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Dados do 

Processo: Processo: 1004585-96.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ R$ 

19.838,27; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: [ACIDENTE AÉREO] Parte Autora: 

AUTOR: ALESSANDRA FREITAS FEITOZA . Parte Ré: RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Rondonópolis,16 de 

janeiro de 2018 Senhor(a) Diretor(a): A presente carta, referente ao feito 

acima identificado, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de PARTE REQUERIDA, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) 

como parte integrante desta carta, para responder, caso queira, a ação. 

Despacho/Decisão: Cópia anexa ADVERTÊNCIAS: a) Prazo: O prazo para 

Responder é de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada do aviso de 

recebimento aos autos do processo, (art. 231, I do CPC/2015), cuja 

citação será válida a entrega ao funcionário responsável pelo recebimento 

de correspondência (art. 248.§ 2º do CPC). Esse prazo será contado em 

dobro, caso trate-se de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria Pública 

(art.185 do CPC), pela Fazenda Pública (art. 182 do CPC) ou o Ministério 

Público (art. 178 do CPC). b) Não sendo contestada a ação, será revel e 

presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora 

na petição inicial (art. 344 do CPC). Atenciosamente, Thais Muti de Oliveira 

Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ SEDE 

DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 34106100

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006062-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (AUTOR)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT0012627A (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A O GOTARDO & CIA LTDA (RÉU)

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - MT2320/O (ADVOGADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1006062-57.2017.8.11.0003 AUTOR: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, 

AMW AGROPECUARIA LTDA RÉU: CREDORES, A O GOTARDO & CIA 

LTDA Vistos e examinados. 1 – Tendo aportado aos autos o plano de 

recuperação judicial apresentado pela devedora e a lista de credores do 

administrador judicial, providencie-se a publicação dos mesmos em edital, 

tal como já determinado no item H da decisão de Id. 9743795. 2 – 

Certifique-se nos autos acerca do decurso do prazo concedido à 

recuperanda para pagamento dos honorários do administrador judicial, tal 

como consta da decisão de Id. 10796307. 3 – Intime-se a recuperanda 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, carreie aos autos a documentação 

solicitada pelo administrador judicial no item 10 da petição de Id. 10990128. 

4 – Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que tome ciência dos 

fatos noticiados pelo administrador judicial, acerca da possível ocultação 

de bens e informações pela recuperanda; bem como da ausência de 

pagamento dos honorários devidos ao administrador judicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000878-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDEVALDO LUCIO CARVALHO (EXECUTADO)

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES (EXECUTADO)

AUTO BAHIA FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000878-57.2016.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: AUTO BAHIA FUNILARIA E PINTURA 

AUTOMOTIVA LTDA - ME, ELISANGELA CAMPOS DE MORAES, 

VANDEVALDO LUCIO CARVALHO DECISÃO Requereu a parte exequente 

o deferimento de penhora on-line nas contas bancárias da parte 

executada. Tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do(s) executado(s) de 

CPF/CNPJ: 08.705.448/0001-12; 815.138.361-53 e 631.296.981-91. 

Observo o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado; 

expeço a ordem de bloqueio para a busca do valor de R$ 88.004,32

Considerando que o feito se encontrava apto à realização da penhora 

online, conforme art. 512 §2º da CNGC/MT, o feito permaneceu concluso 

para a realização da ordem de bloqueio. Adiante, anexo a respectiva 

resposta da ordem bloqueio: Recibo de Protocolamento de Ordens 

Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio 

de Valores Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não 

Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair 

Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui 

para imprimir. Dados do bloqueio Número do Protocolo: 20170006813956

Número do Processo: 1000878-57.2016.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 19527 - 4ª Vara 

Cível da Comarca de Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: Renan 

Carlos Leao Pereira do Nascimento Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível 

CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da 

Ação: BANCO BRADESCO S/A Relação de réus/executados • Para exibir 

os detalhes de todos os réus/executados clique aqui. • Para ocultar os 

detalhes de todos os réus/executados clique aqui. 08.705.448/0001-12 - 

AUTO BAHIA FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA EIRELI - ME [Total 

bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$9,93] [Quantidade atual de 

não respostas: 0] Respostas ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 88.004,32 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de 

saldo. 9,93 9,93 15/12/2017 20:33 BCO BRADESCO / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 88.004,32 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00

14/12/2017 19:35 CCLA SUL DE MATO GROSSO / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 88.004,32 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00

15/12/2017 17:34 CCM MED EMP MT / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$)
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Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 88.004,32 (00) Resposta negativa: réu/executado não é 

cliente ou possui apenas contas inativas. 0,00 0,00 15/12/2017 07:29 Não 

Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 631.296.981-91 

- VANDEVALDO LUCIO CARVALHO [Total bloqueado (bloqueio original e 

reiterações):R$33,76] [Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas 

CCLA SUL DE MATO GROSSO / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 

88.004,32 (13) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, afetando 

depósito a prazo. 23,17 23,17 15/12/2017 09:50 19/12/2017 09:17:20

Desb. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 23,17 Não enviada 

- - ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 

88.004,32 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 10,59

10,59 15/12/2017 20:33 19/12/2017 09:17:20 Desb. Valor Renan Carlos 

Leao Pereira do Nascimento 10,59 Não enviada - - BCO BRADESCO / 

Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem 

Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente 

(R$) Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos 

Leao Pereira do Nascimento 88.004,32 (02) Réu/executado sem saldo 

positivo. 0,00 0,00 14/12/2017 19:35 BCO COOPERATIVO SICREDI / Todas 

as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao 

Pereira do Nascimento 88.004,32 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 

0,00 0,00 15/12/2017 17:01 Não Respostas Não há não-resposta para 

este réu/executado 815.138.361-53 - ELISANGELA CAMPOS DE MORAES 

[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$124,66] [Quantidade 

atual de não respostas: 0] Respostas BCO BRASIL / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 88.004,32 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de 

saldo. 124,66 124,66 15/12/2017 05:07 19/12/2017 09:17:20 Transf. Valor 

ID:072017000016015895 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834

Tipo créd. jud:Geral Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 124,66 Não 

enviada - - BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 

88.004,32 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 14/12/2017

19:35 BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 

88.004,32 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 15/12/2017

04:22 CCLA SUL DE MATO GROSSO / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 88.004,32 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00

15/12/2017 17:34 CCM MED EMP MT / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 18:45 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 88.004,32 (00) Resposta negativa: réu/executado não é 

cliente ou possui apenas contas inativas. 0,00 0,00 15/12/2017 07:29 ITAÚ 

UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 18:45

Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 88.004,32 (00) 

Resposta negativa: réu/executado não é cliente ou possui apenas contas 

inativas. 0,00 0,00 15/12/2017 20:33 Ressalto que, apenas nesta data 

lancei e confirmei esta minuta, para que assim a parte executada não 

tivesse ciência de seu conteúdo até a constrição efetivada, conforme art. 

854 CPC, haja vista a impossibilidade, pelo Sistema PJe, deste juízo assinar 

esta deliberação sem o (automático) retorno dos autos à secretaria. Com a

vinda da resposta das instituições bancárias verifiquei a penhora de 

valores inferiores ao requerido, mesmo assim procedia à transferência 

dos valores bloqueados. Diante disso, intime-se a parte exequente para, 

no prazo legal, requerer o que entender de direito. Outrossim, intime-se a 

parte executado, na pessoa de seu advogado para eventual 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do art. 

854, §3º do CPC, contados a partir da data da intimação. Consigno que, 

não tendo advogado constituído nos autos, a parte executada afetada 

pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, por via eletrônica ou por 

carta, direcionada ao endereço de citação ou ao último endereço 

informado nos autos. Havendo inconformismo com a penhora, com 

fundamento no art. 10 do CPC, determino que seja a parte contrária 

intimada para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002283-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AILTO DA SILVA (EXECUTADO)

INJEDIESEL SERVICOS MECANICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002283-94.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: INJEDIESEL SERVICOS MECANICOS LTDA - 

ME, JOSE AILTO DA SILVA DECISÃO Requereu a parte exequente o 

deferimento de penhora on-line nas contas bancárias da parte executada. 

Tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do(s) executado(s) de 

CPF/CNPJ: 13.046.103/0001-34 e 511.162.861-49. Observo o valor 

indicado no demonstrativo de cálculo apresentado; expeço a ordem de 

bloqueio para a busca do valor de R$ 259.995,93 Considerando que o feito 

se encontrava apto à realização da penhora online, conforme art. 512 §2º 

da CNGC/MT, o feito permaneceu concluso para a realização da ordem de 

bloqueio. Adiante, anexo a respectiva resposta da ordem bloqueio: Recibo 

de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios 

e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores Minutas | Protocolamento | 

Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | 

Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Clique aqui para obter ajuda na 

configuração da impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio 

Número do Protocolo: 20170006814136 Número do Processo: 

1002283-94.2017.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 19527 - 4ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível CPF/CNPJ do 

Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: BANCO 

BRADESCO S/A Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de 

todos os réus/executados clique aqui. • Para ocultar os detalhes de todos 

os réus/executados clique aqui. 13.046.103/0001-34 - INJEDIESEL 

SERVICOS MECANICOS LTDA - ME [Total bloqueado (bloqueio original e 

reiterações):R$0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas 

BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 18:53 

Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 259.995,93 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 14/12/2017 19:35 Não 

Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 511.162.861-49 

- JOSE AILTO DA SILVA [Total bloqueado (bloqueio original e 

reiterações):R$624,54] [Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas 

BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 18:53 Bloq. Valor 

Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 259.995,93 (03) Cumprida 

parcialmente por insuficiência de saldo. 606,35 606,35 15/12/2017 05:07
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19/12/2017 12:03:17 Transf .  Va lor  ID :072017000016033532 

Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral 

Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 606,35 Não enviada - - CCLA 

SUL DE MATO GROSSO / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

14/12/2017 18:53 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 

259.995,93 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 18,19 

18,19 15/12/2017 05:47 BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 18:53 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 259.995,93 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

14/12/2017 19:35 BCO COOPERATIVO SICREDI / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 18:53 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 259.995,93 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

15/12/2017 17:02 Ressalto que, apenas nesta data lancei e confirmei esta 

minuta, para que assim a parte executada não tivesse ciência de seu 

conteúdo até a constrição efetivada, conforme art. 854 CPC, haja vista a 

impossibilidade, pelo Sistema PJe, deste juízo assinar esta deliberação 

sem o (automático) retorno dos autos à secretaria. Com a vinda da 

resposta das instituições bancárias verifiquei a penhora de valores 

insuficientes aos requeridos, mesmo assim, procedi à transferência dos 

valores bloqueados. Diante disso, intime-se a parte exequente para, no 

prazo legal, requerer o que entender de direito. Outrossim, intime-se a 

parte executado, na pessoa de seu advogado para eventual 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do art. 

854, §3º do CPC, contados a partir da data da intimação. Consigno que, 

não tendo advogado constituído nos autos, a parte executada afetada 

pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, por via eletrônica ou por 

carta, direcionada ao endereço de citação ou ao último endereço 

informado nos autos. Havendo inconformismo com a penhora, com 

fundamento no art. 10 do CPC, determino que seja a parte contrária 

intimada para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001192-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE LUIZA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001192-66.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ROSILENE 

LUIZA MIRANDA Advogado do(a) REQUERENTE: KENI MARLOVA 

FORGIARINI - MT16610 REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 

Advogado do(a) REQUERIDO: DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

MT0009889A-B DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do 

Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003663-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELFINA MITICO MIYOSHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Certifique-se, a Srª. Gestora, se os presentes 

embargos são tempestivo; caso positiva, independente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914 do CPC) RECEBO OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, e, assim, prossigo: Nos termos do disposto no artigo 919 do 

CPC, os embargos não terão efeito suspensivo. Ouça-se o 

exequente/embargado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I). 

Após, conclusos para julgamento imediato do pedido ou designação de 

audiência (art. 920, inciso II). Se intempestivo, certifique-se, e retornam-me 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010352-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FATIMA DE JESUS SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO JOAO CATARINO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIO DA ROCHA FRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 
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Processo: 1010352-98.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: MARIO DA ROCHA FRADE, ANTONIO JOAO CATARINO 

DA SILVA, ADRIANA FATIMA DE JESUS SILVA Vistos etc... Trata-se de 

Ação de Execução, ajuizada por Banco do Brasil S/A em face de Mario da 

Rocha Frade, Antonio João Catarino da Silva e Adriana Fátima de Jesus, 

ambos qualificados nos autos em referência. Da análise dos autos, 

verifica-se por meio do contrato acostado no ID 5866913 que o emitente é 

residente na Comarca de Itiquira. E, nessa foi lavrada a avença motivo da 

execução, bem como nessa se encontram os bens dados em garantia. 

Dispõe o artigo 6º, inciso VIII do CDC, que: "Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência". Nada 

obstante, foi a distribuição do feito realizada nesta Capital, optando o autor 

por eleger o foro do domicílio de uma de suas dependências, o que coloca 

o consumidor em manifesta desvantagem, já que acarreta-lhe gastos, 

submetendo-o a uma limitação do direito de defesa, decorrente da 

distância, despesas com advogado, viagens e outras que implicam retirar 

a sua possibilidade de acesso ao Judiciário. Nesse sentido é já 

consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME 

DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AÇÃO 

MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. DECISÃO MANTIDA. 1. O 

recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem 

revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No 

caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no 

processo para concluir que as agravadas possuíam, ao tempo da 

propositura da ação, domicílio em foro diverso daquele em que ajuizada a 

ação monitória. Para alterar esse entendimento a fim de reconhecer que a 

sede das empresas rés era em local distinto daquele definido pela Corte 

local, seria necessário o reexame do conjunto probatório do feito, o que é 

vedado em recurso especial. 3. "O entendimento consolidado nesta Corte 

Superior é no sentido de ser o foro do domicilio do devedor o competente 

para julgar a ação monitória, em detrimento do foro estabelecido pelo título 

sem eficácia executiva" (AgRg no AREsp n. 253.428/RS, Relator Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 

3/6/2013). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 465309 / RJ 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2014/0013066-4 Relator(a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146) 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 01/10/2015 Data 

da Publicação/Fonte DJe 14/10/2015) O artigo 66 § 3º do CPC autoriza ao 

Magistrado o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de 

foro e como quem pode mais, de consequência pode menos, como in 

casu, em que todos os atos e fatos foram firmados em outra Comarca, 

não se fala em manutenção do feito neste juízo. Com tais fundamentos, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente 

feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos autos, com as 

nossas homenagens, a uma das varas cíveis da Comarca de Itiquira/MT, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. Intime-se. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005932-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI ALMEIDA CARNAIBA 10987908120 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005932-67.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado 

do(a) REQUERENTE: HUDSON JOSE RIBEIRO - SP150060 REQUERIDO: 

WANDERLEI ALMEIDA CARNAIBA 10987908120 Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, 

instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos documentos 

carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, 

haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida e a sua 

devida notificação, através do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A 

LIMINAR pleiteada, determinando a busca e apreensão descrito na inicial; 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos 

do representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: O devedor, por ocasião do cumprimento 

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

respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001976-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

EDUARDO CAMILOTTI (EXECUTADO)

CH PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO KLAUS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001976-43.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: CH PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, EDUARDO 

CAMILOTTI, CARLOS ALBERTO KLAUS, GC PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA Vistos e examinados. Tendo em vista que a 

empresa requerida possui ação de recuperação judicial, intime-se o 

Administrador Judicial da recuperanda para que se manifeste acerca da 

minuta de acordo ora protocolado nos autos, no prazo legal. Cumpra-se. 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003213-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NEPOMUCENA FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Requerente: ANA PAULA NEPOMUCENA FAGUNDES 

Requerido: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA Decisão Vistos e examinados. Haja vista a manifestação 
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protocolada pela parte requerida aos id. 10118311 e os demais 

documentos, restou comprovada a existência de probabilidade de direto 

da ré, em face à cobrança realizada. Assim, respeitando o princípio do 

contraditório, do qual se utilizou a requerida, SUSPENDO a liminar de id. 

9546640, consequentemente o prazo para o seu cumprimento sob pena 

de multa diária, acolhendo o pedido de reconsideração ora fundamentado 

e carreado com documentos suficientes. Intimem-se as partes para que 

deem prosseguimento ao feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002647-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KETULLY ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VILELA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 

Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 

suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que atualmente esta comarca de Rondonópolis 

conta com conciliadores judiciais devidamente credenciados no TJMT e 

habilitados para a realização das audiências de conciliação e/ou 

mediação. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 

apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08/06/2017 às 

08:30hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judicias desta comarca. Proceda-se a intimação das partes 

(via procurador) e seus advogados para que compareçam à audiência. 

Cientifique-se as partes de que deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogado ou defensor público; e que o não 

comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), será 

considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação de 

multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Deixo de arbitrar os honorários para o conciliador, 

mencionados no Provimento 09/2016 do Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso c/c os art. 334, §1º e art. 169 do CPC, em razão 

do feito tramitar sob o pálio da Justiça Gratuita. Havendo autocomposição 

entre as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, tornem-me 

igualmente conclusos para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003727-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOELEN FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003727-65 .2017 .8 .11 .0003  REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSOROCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado 

do(a) REQUERENTE: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - SP31618 

REQUERIDO: SOELEN FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO DECISÃO 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos 

documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, verifico 

que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR 

pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial; 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos 

do representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: O devedor, por ocasião do cumprimento 

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

respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001927-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR DA SILVA HILDEFONSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001927-02.2017.8.11.0003 AUTOR: ALDAIR DA SILVA 

HILDEFONSO Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Advogado do(a) 

RÉU: FERNANDO CESAR ZANDONADI - MT0005736A DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 
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lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010259-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DA SILVA CELMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Tendo a parte autora carreado ao feito provas de 

que encontra-se em situação de miserabilidade, defiro-lhe os benefícios 

da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela provisória. No que tange à 

audiência de conciliação, consigno que este Juízo realiza mutirões nos 

processos de DVAT, após o saneamento do feito, onde é realizada 

audiência una, de conciliação e instrução e julgamento, com a realização 

de perícia médica no próprio ato. Desta feita, dispenso a realização da 

audiência de conciliação neste momento. Determino a citação da parte 

requerida para que, querendo, ofereça contestação, por petição, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nos termos do disposto no art. 344 do CPC, se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005153-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL AMARAL CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS OAB - SP194979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1005153-15.2017.8.11.0003 AUTOR: RAUL AMARAL CAMPOS RÉU: 

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP Vistos e 

examinados. RAUL AMARAL CAMPOS e ASSOCIAÇÃO DOS 

ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CLASSIC III ingressaram 

com a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de PROJETTA INCORPORADORA E 

VENDAS DE IMOVEIS LTDA, todos devidamente qualificados nos autos. 

Alegaram os autores, em breve resumo, que RAUL AMARAL CAMPOS é 

legítimo proprietário do terreno descrito na exordial (matrícula 105.819 do 

CRI local) e aos 03/10/2013 vendeu o mesmo para a requerida, através de 

“contrato de venda e compra de terrenos urbanos com confissão de 

dívida e promessa de dação em pagamento de unidades imobiliárias a 

construir” pelo qual a ré se obrigou a construir o empreendimento 

Residencial Classic III e a entregar 05 unidades condominiais autônomas 

ao autor. Afirmaram que, em seguida, a requerida começou a 

comercialização das futuras unidades do empreendimento Residencial 

Classic III, celebrando contratos de compra e venda das unidades 

condominiais autônomas; e que os compradores adimpliram inúmeras 

parcelas dos contratos celebrados, esperando receber o bem imóvel. 

Noticiaram que, no entanto, em meados de 2016, quando se aproximava o 

prazo para a entrega do imóvel (36 meses), a requerida informou que não 

finalizaria o empreendimento e em agosto/2016 paralisou completamente a 

obra. Informaram que é fato notório e de conhecimento público que a 

requerida ‘quebrou financeiramente’; e que, diante dessa situação, os 

adquirentes do empreendimento formaram a associação autora e iniciaram 

as tentativas de negociação com o proprietário do terreno (autor RAUL 

AMARAL CAMPOS, que também adquiriu 02 unidades e tem direito a mais 

05 pelo contrato de compra e venda) e a requerida, visando dar 

continuidade à construção da obra. Relataram os autores que ambos 

entendem pela necessidade da retomada do terreno e imissão de posse 

da Associação para a continuação e conclusão das obras, mas que a 

requerida se mantém irredutível na negativa de devolver o terreno ao seu 

proprietário, mesmo após ter recebido a devida notificação extrajudicial 

por descumprimento do contrato. Requereram a concessão de medida 

liminar de reintegração de posse, a ser deferida em favor do primeiro 

autor; e que, ao final, seja julgada procedente a ação, com a rescisão do 

contrato firmado entre o primeiro autor e a requerida e a reintegração da 

sua posse no bem objeto da lide. Pugnaram pela notificação do Ministério 

Público, informando que a venda de unidades autônomas e da realização 

de incorporação foi feita sem o cumprimento das regras previstas na Lei 

4591/64, em especial sem o Registro Imobiliário, incorrendo a ré em crime 

contra a economia popular. Com a inicial vieram documentos. O pedido de 

antecipação de tutela foi indeferido. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação. Arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa e 

impugnou o valor dado à causa. No mérito, pugnou pela improcedência da 

ação. Os autores impugnaram a contestação. Os autos vieram-me 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de ação 

onde os autores pretendem a rescisão do contrato celebrado entre o autor 

RAUL AMARAL CAMPOS e a requerida, e a reintegração do mesmo na 

posse do imóvel objeto da lide. DAS MATÉRIAS PRELIMINARES: Sustenta a 

requerida que a associação autora não é parte legítima para figurar no 

polo ativo da lide, uma vez que a mesma não é parte no contrato que se 

pretende rescindir através da presente ação, firmado entre a ré e o autor 

RAUL AMARAL CAMPOS; que a associação nunca teve a posse do 

imóvel, de modo que não tem legitimidade para pleitear a reintegração do 

que nunca possuiu; que não se comprovou nos autos qualquer negócio 

jurídico celebrado entre os associados e a ré; que o representante da 

associação, Sr. Gabriel Bezerra Estevez, não adquiriu qualquer unidade 

do Residence Classic III e também nunca celebrou qualquer negócio 

jurídico com a requerida; que a associação autora também não apresentou 

o seu CNPJ. A preliminar merece acolhida, na medida em que, dentre as 

condições para a propositura de uma ação judicial, está a legitimidade ad 

causam, que nada mais é do que relação subjetiva da ação. Segundo a 

disposição dos artigos 17 e 18 do CPC, somente tem legitimidade ativa os 

titulares da relação jurídica discutida na lide. No caso em análise é inegável 

que a associação não tem legitimidade ativa, considerando que o objeto da 

lide é a rescisão do contrato firmado entre o primeiro autor e a requerida, 

com a reintegração do primeiro autor na posse do imóvel. Como se 

vislumbra dos documentos que instruem a ação, a associação não 

participou do contrato que se pretende rescindir, nunca teve a posse do 
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imóvel cuja reintegração se pleiteia e também não pretende que o imóvel 

lhe seja reintegrado, sendo que o pedido formulado solicita a reintegração 

da posse para o requerido RAUL AMARAL CAMPOS. Portanto, de fato, a 

associação não possui legitimidade ativa para a propositura da presente 

ação de rescisão de contrato com reintegração de posse. Nesse sentido é 

a orientação jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. RESCISÃO. LEGITIMIDADE ATIVA 

PARA COBRANÇA DE ALUGUEIS. NÃO DEMONSTRADA. 1.Dentre as 

condições para a propositura da ação judicial, está a legitimidade ad 

causam, que nada mais é do que relação subjetiva da ação. Quer dizer, 

somente possui legitimidade ativa, em regra, os titulares da relação jurídica 

discutida. 2. Arequerente firmou contrato de concessão de uso nº 

02/1994 com a CEASA, de um imóvel denominado Multifeira e essa 

concessão dava suporte jurídico à requerente para explorar o imóvel, 

inclusive fazendo locações de lojas com terceiros interessados na 

exploração de atividade comercial. 3. Operando-se a rescisão do contrato 

de permissão de uso firmado entre a CEASA e a apelante, deixa de existir 

a legitimidade ativa da Engecopa para cobrar alugueis e pedir o despejo de 

locador. Com o fim do contrato de concessão 002/1994, a ENGECOPA, ora 

recorrente, perdeu o amparo legal e fático para continuar explorando a 

referida área imobiliária. 4. Com a resolução de contrato de permissão de 

uso, por vias oblíquas, também se operou o fim do contrato de locação 

pactuado entre a apelante e a apelada. 5. Recurso desprovido.” (TJ-DF - 

Apelacao Civel APC 20130110099922 DF 0002914-14.2013.8.07.0001 

(TJ-DF) - Data de publicação: 26/11/2014). “Agravo interno. Apelação 

cível. Ação de despejo por falta de pagamento. Legitimidade ativa. Teoria 

da asserção. Tem legitimidade para propor uma ação todo aquele que se 

diz, dentro de uma órbita plausível, o titular do direito que persegue. 

Proprietária do imóvel que tem aptidão para propositura da demanda. 

Locatário inadimplente. Correta a rescisão do contrato de locação e o 

decreto do desalijo. Direito de retenção. Desocupação do imóvel que só 

deverá ser determinada após o devido pagamento das benfeitorias, o que 

não autoriza o locatário de se utilizar do bem imóvel sem o pagamento de 

contraprestração. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RJ - 

APELACAO APL 01985219720118190001 RJ 0198521-97.2011.8.19.0001 

(TJ-RJ) Data de publicação: 26/03/2014). Por tais razões, acolho a 

preliminar e com fulcro nos artigos 17, 17 e 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do mérito, 

em relação à autora ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL CLASSIC III. No que tange ao valor da causa, igualmente 

assiste razão à requerida, na medida em que o entendimento majoritário da 

jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que o valor do contrato 

deve ser o valor dado à ação onde se pleiteia a rescisão do pacto. 

Veja-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. PROVEITO 

ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. CONTRATO. CORRESPONDÊNCIA DE 

VALORES. SÚMULA Nº 568/STJ. CLÁUSULA CONTRATUAL. REVISÃO. 

NÃO CABIMENTO NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 5/STJ. 1. 

O valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, ou seja, o 

proveito econômico pretendido na demanda. 2. Entendimento da Corte de 

origem em conformidade com a orientação da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 568/STJ. 3. Rever a 

conclusão acerca do proveito econômico pretendido na ação de rescisão 

contratual implicaria reexame de cláusula contratual, procedimento 

inadmissível em recurso especial, nos termos da Súmula nº 5/STJ. 4. 

Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1570450/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

20/06/2017, DJe 30/06/2017). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA. VALOR DOS CONTRATOS. APLICAÇÃO DO ART. 

259, V, DO CPC. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos 

termos do art. 259, V, do Código de Processo Civil , o valor da causa em 

que se pretende a rescisão contratual é o do próprio contrato. Incidência 

da Súmula nº 83 do STJ. 2. A alteração das conclusões do acórdão 

recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, 

consistente na configuração dos danos materiais e morais, o que faz 

incidir a Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no 

AREsp 737.949/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016). Isto posto, corrijo o valor da 

causa, que deverá passar a ser o valor do contrato objeto da lide: 

R$1.250.000,00. Intime-se o autor para o recolhimento das custas 

remanescentes. Inexistem outras preliminares para serem apreciadas. DO 

JULGAMENTO DA LIDE. Nos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do 

NCPC, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito quando não houve necessidade de produção de 

outras provas”. Assim, é possível o julgamento antecipado da presente 

lide, uma vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de outras provas. Nesse sentido, está pacificada a 

jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO - 

PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

EVIDENCIADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – 

PRELIMINAR REJEITADA - CABIMENTO DE ARRESTO - APLICABILIDADE 

DOS ARTIGOS 813 E 814 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - 

REQUISITOS CUMPRIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Sendo a decisão emitida na vigência do Código de 

Processo Civil de 1973, aplicável os dispositivos dessa lei ao caso. 

Havendo provas suficientes nos autos, é admissível o julgamento 

antecipado da lide, bem como o indeferimento da produção de outras 

provas pelo Juiz da causa, considerando o arsenal probatório já 

produzidos pelas partes, não havendo que se falar em cerceamento de 

defesa. (...)”. (Ap 93097/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, 

Publicado no DJE 03/03/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR – 

NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – 

SUFICIÊNCIA - MÉRITO – APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS PARA 2% SOBRE EVENTUAL QUANTUM 

A SER APURADO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO 

VÁLIDA ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.960/2009 - POSTERIORMENTE 

ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À 

CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO 

PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – APÓS ÍNDICES 

OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. “O juiz tão somente deferirá as provas 

necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 130 do Código 

de Processo Civil. Assim, presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa. (...)” (Ap 

94845/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 02/10/2015). (...)”. (Apelação / 

Remessa Necessária 169494/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017). Consigno que as provas 

contidas no caderno processual são suficientes para compreensão e 

resolução da demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do 

Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente. Frise-se que não há 

que se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes 

apresentaram suas provas quando da petição inicial, da contestação e da 

impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos por este para 

análise da demanda. Nesse aspecto, é o entendimento no E. Superior 

Tribunal de Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a 

lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a 

produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente 

para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o 

deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender 

pertinentes ao julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ 

DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 

357)” “No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de 

Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o 

magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros 

meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz 

é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e 

necessidade da sua produção.” (AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 

17/12/2010)”. Na mesma vertente segue o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - 

MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO 
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POSSESSÓRIA - ARTIGO 927 DO CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO 

DA RÉ - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente implica 

cerceamento de defesa se as provas pleiteadas se revelarem aptas a 

alterarem a convicção do julgador, ou seja, se a dilação probatória for 

necessária ao justo desate da lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a 

necessidade de dilação probatória, pois, as provas até então produzidas 

já permitem uma imediata prestação jurisdicional. Desta forma, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Como já relatado, trata-se de ação onde o 

autor RAUL AMARAL CAMPOS pretende a rescisão do contrato celebrado 

com a requerida, e a sua reintegração na posse do imóvel descrito na 

exordial. A solução da lide, inegavelmente, deve ser alcançada por meio 

da interpretação das cláusulas contratuais firmadas pelo autor e 

requerida, haja vista que tratando-se o caso de uma relação contratual de 

âmbito privado, o contrato faz lei entre as partes. Segundo a doutrina de 

Maria Helena de Diniz, os contratos podem ser entendidos como “o acordo 

de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a 

estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes com o 

escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza 

patrimonial”. (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 10.ed. 

São Paulo: Saraiva, 1995, v.3. p.22). Nesse contexto, considerando que 

as partes, de livre e espontânea vontade e em conformidade com a ordem 

jurídica, celebraram o instrumento objeto da lide, referido contrato faz lei 

entre os mesmos. É vasta a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso que orienta nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO OBRIGACIONAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERDA DE OBJETO 

DE PARTE DA PRETENSÃO – CONTRATO FIRMADO COM DOADOR – BEM 

ENTREGUE AO DONATÁRIO – PREVALÊNCIA DAS CLÁUSULAS 

ORIGINÁRIAS – REPETIÇÃO POR INDÉBITO – COBRANÇA ILEGAL – 

DEVOLUÇÃO – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE 

DOLO DO VENCIDO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – ATO 

CORRIQUEIRO DO COTIDIANO EM CONTRATOS DESTA NATUREZA – 

PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DIVISÃO ‘PRO-RATA’ – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...) 2. O contrato faz lei 

entre as partes. (...)”. (Ap 123922/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, 

Publicado no DJE 14/10/2015). “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA E DESCONSTITUTIVA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

RURAL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - IMPROCEDÊNCIA - 

PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NÃO 

OBSERVÂNCIA DA REGRA DE CONTINÊNCIA - INVERSÃO DE 

JULGAMENTO - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - MÉRITO - 

NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - FIXAÇÃO DO PREÇO DO 

ARRENDAMENTO EM PRODUTO - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO - 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 59.566/66 - DESACOLHIMENTO 

- AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO 

CONTRATO - ARTIGO 22 DO DECRETO 59.566/66 - DESNECESSIDADE - 

CLÁUSULA QUE DISPENSA O ATO - ARRENDATÁRIO DEVIDAMENTE 

CITADO - NULIDADE DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) EMITIDA 

COMO FORMA DE GARANTIA - LEGALIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EQUIDADE, 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 5- O contrato faz lei entre as partes, e, 

em havendo cláusula que prevê a dispensa da notificação, plenamente 

válido o ajuste que reflete o interesse privado dos contratantes e não fere 

norma de ordem pública e muito menos o artigo 22 do Decreto nº. 

59.566/66. (...)”. (Ap 148554/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/09/2014, Publicado no DJE 09/09/2014). “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO - 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA - AÇÃO COM 

NATUREZA LOCATÍCIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 58, INC. III DA LEI 

8.245/91 - NECESSIDADE DE ADEQUAR O VALOR DA CAUSA AO 

EQUIVALENTE A 12 (DOZE) MESES DE ALUGUEL - MÉRITO DE 

PREVALÊNCIA DO ÍNDICE DE REAJUSTE CONTRATUAL FIXADO 

LIVREMENTE PELAS PARTES - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA - 

PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. (...) No caso dos autos, se na época do ajuste 

as partes acordaram, livre e espontaneamente, em aplicar o IGPM a partir 

de 01/03/2014, não há que se falar em modificação da sentença, 

aplicando-se à hipótese o princípio da força contratual obrigatória, 

segundo o qual o contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda). 

(...)”. (Ap 19162/2014, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2014, 

Publicado no DJE 16/06/2014). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA E RECONVENÇÃO - ARRENDAMENTO DE IMÓVEL 

COMERCIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL - 

IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - PRELIMINAR - CHAMAMENTO AOS 

AUTOS DO SUBARRENDATÁRIO - DESCABIMENTO - REJEIÇÃO - MÉRITO - 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL E FUNDO DE COMÉRCIO - 

VENCIMENTO DO PRAZO - RENOVAÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO 

CONTRATUALMENTE - NOTIFICAÇÃO DO ARRENDADOR PARA 

DESOCUPAÇÃO - EXTINÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL - 

OBRIGATORIEDADE DA CONVENÇÃO - SUPOSTA AQUISIÇÃO DO FUNDO 

DE COMÉRCIO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AQUISIÇÃO E DE 

VALORIZAÇÃO - MULTA DE CLÁUSULA PENAL - DESCUMPRIMENTO DO 

CONTRATO PELO SEU TÉRMINO - COMPROVAÇÃO - RESCISÃO 

CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - PARCELA DE ARRENDAMENTO 

VENCIDA - VALOR PACTUADO DEVIDAMENTE CORRIGIDO - AÇÃO 

PRINCIPAL IMPROCEDENTE - RECONVENÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - 

RECURSO PROVIDO. (...) O princípio da força obrigatória consubstancia 

na regra de que o contrato faz lei entre as partes. Celebrado que seja, 

com a observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à 

sua validade, deve ser executado pelas partes como preceito legal 

imperativo. (...)”.(Ap 29308/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2014, 

Publicado no DJE 18/02/2014). “EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL 

SEGURO DE VIDA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINARES DE CERCECAMENTO 

DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADAS - 

DOCUMENTOS IMPRECINDIVEIS PARA CARACTERIZAÇÃO INEQUIVOCA 

DO DANO PRESENTES - PRESTAÇOES EM DIA - VALORAÇÃO CORRETA - 

CONTRATO DE ADESÃO - APLICAÇAO DO CODIGO DE DEFESDA DO 

CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS - NULIDADE DE PLENO DIREITO - 

IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇAO DE CLAUSULAS POR VONTADE 

UNILATERAL APÓS A FORMALIZAÇAO DO CONTRATO DE SEGURO. 

APLICAÇAO DOS ARTIGOS 54, PARAGRAFO ÚNICO, 6º, INCISOS IV, XIII E 

XV DA LEI 8078/90. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). Atento a 

regra maior da teoria dos contratos pacta sunt servanda, ou seja, o 

contrato faz lei entre as partes. (...).” (Ap 22576/2010, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 05/05/2010, Publicado no DJE 14/05/2010). Evidente, pois, que as 

previsões contratuais do instrumento celebrado devem ser consideradas 

para a solução do litígio travado entre os contratantes, dada a 

necessidade de ser resguardada a autonomia da vontade, a liberdade de 

contratar e a segurança jurídica dos instrumentos obrigacionais previstos 

no nosso ordenamento. Prosseguindo-se por tal vertente, da análise 

meticulosa do contrato celebrado entre as partes, verifica-se que o autor 

vendeu os lotes objetos das matrículas 13.006 e 13.007 à requerida 

(cláusula segunda), pelo preço de R$1.250.000,00 (cláusula terceira), a 

ser pago com a dação de 05 unidades de apartamentos residenciais do 

prédio que iria construir, com entrega no prazo máximo de 36 meses 

contados a partir do início das obras (cláusula quarta). Constou do 

contrato celebrado que o mesmo se extinguiria diante do inadimplemento 

de qualquer de suas cláusulas ou obrigações assumidas (cláusula 

décima). E que, ocorrendo a paralização da obra de construção do prédio, 

a posse dos imóveis retornaria para o autor, juntamente com as 

benfeitorias e acessões existentes (cláusula sexta). Deste modo, 

considerando os termos do contrato celebrado entre as partes, e o fato de 

que a requerida declarou em sua contestação que “encontra-se de fato 

com suas atividades paralisadas”, outra decisão não pode ser adotada na 

presente lide, senão a rescisão do contrato e a reintegração do autor na 

posse dos imóveis, haja vista que restaram incontroversos nos autos a 

inadimplência contratual e o descumprimento das obrigações assumidas 

pela requerida, mediante a paralisação da construção da obra. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÕES - AÇÃO ORDINÁRIA - 

PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE 

DEFESA - REJEITADAS NO MÉRITO - RESCISÃO DE CONTRATO - VENDA 

E COMPRA - IMÓVEL - SALA COMERCIAL - INADIMPLEMENTO DO PREÇO - 
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RESCISÃO DO CONTRATO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, MULTA E 

INDENIZAÇÃO - DEVIDOS - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - JUROS DE 

MORA - TRÂNSITO EM JULGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

MAJORAÇÃO - RECURSO DA COMPRADORA REQUERIDA DESPROVIDO - 

RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) Constatada a 

inadimplência por parte da compradora, a rescisão do contrato é de rigor, 

bem assim a reintegração dos vendedores na posse do imóvel (...)”. (Ap 

62212/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Por conseguinte, diante da existência de inadimplência da requerida com 

relação à entrega das unidades e sendo confessa a paralização das 

obras de construção do prédio, a resolução do contrato e a reintegração 

do autor na posse do bem é medida que se impõe. Pelo regramento 

estampado no artigo 422 do Código Civil, se os compradores não agiram 

com a boa-fé esperada no negócio, ou seja, compraram e não pagaram, 

devem responder pelos ônus de seu inadimplemento, podendo 

perfeitamente o credor pedir a resolução do contrato, com amparo no 

artigo 475 do Código Civil, verbis: “Art. 475. A parte lesada pelo 

inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir 

exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização 

por perdas e danos.” Desta feita, ocorrendo o inadimplemento do contrato 

de compra e venda se revela inconteste o direito do vendedor de pleitear a 

quebra do contrato e a sua reintegração na posse dos imóveis, vez que a 

rescisão contratual, segundo a melhor doutrina, “caracteriza-se como 

meio concedido pela lei aos contratantes, e também terceiros, de poder 

extinguir o contrato para obter a reparação dos prejuízos que o outro 

contratante causou pelo descumprimento do contrato, mesmo que o 

contrato seja válido, o que se faz por meio de reposição das coisas ao 

estado anterior à celebração do contrato”. (Nelson Nery Jr., CC Anotado e 

Legislação extravagante, 2003, p. 355). Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL – ALEGADA INADIMPLENCIA DO COMPRADOR NÃO 

COMPROVADA – NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL 

PELO VENDEDOR – TRANSFERÊNCIA DO BEM IMÓVEL – ART. 475, 

CÓDIGO CIVIL – CUMPRIMENTO FORÇADO DO CONTRATO – PAGAMENTO 

DA ÚLTIMA PARCELA – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A 

DATA DO VENCIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Segundo o art. 475, do Código Civil, a 

parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se 

não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, 

indenização por perdas e danos. (...)”. (Ap 27231/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017). “RECURSOS DE 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA 

DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO RECURSAL – DESPROVIMENTO 

DO PRIMEIRO RECURSO – NOVAÇÃO INEXISTENTE – INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL – ARTIGOS 389 E 475 DO CÓDIGO CIVIL – RESOLUÇÃO 

DO CONTRATO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – RECURSO 

ADESIVO PROVIDO – PERDAS E DANOS – ALUGUERES – CABIMENTO – 

HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20,§ 3º DO CPC – SENTENÇA 

REFORMADA – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO –RECURSO ADESIVO 

PROVIDO. O descumprimento do contrato de compra e venda de imóvel 

enseja a sua resolução, nos termos do artigo 475 do Código Civil, tendo 

por consequência a restituição das partes ao status quo ante, pois a 

extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto 

quanto possível, da situação anterior. Assim, a inadimplência do 

comprador autoriza a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel 

residencial e a sua retomada, resultando na obrigação de indenizar o 

vendedor pela utilização do bem por perdas e danos, bem como na 

restituição ao comprador das parcelas adimplidas.” (Ap 152249/2015, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016). 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

DEVOLUÇÃO DE PARCELAS COMO INÍCIO DE PAGAMENTO – CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DA 

PROMITENTE COMPRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO 

DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA 

VENDEDORA – ADMISSIBILIDADE – 25% DOS VALORES PAGOS A 

TÍTULO DE SINAL – 15% DOS OUTROS VALORES PAGOS – INVERSÃO 

DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. O descumprimento contratual enseja a sua 

resolução, nos termos do artigo 475 do Código Civil. A consequência da 

rescisão contratual é a restituição das partes ao status quo ante, pois a 

extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto 

quanto possível, da situação anterior. (...)”. (Ap 101933/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015). Nesse contexto, diante da 

inquestionável inadimplência da requerida e considerando a previsão 

contratual, legal e jurisprudencial concernente, imperiosa se faz a 

resolução do contrato. Registro, mais uma vez, que as partes livremente 

pactuaram que “ocorrendo a paralização/interrupção da obra de 

construção de apartamentos residências, em decorrência de caso fortuito 

ou motivo de força maior, a posse dos imóveis (terrenos) retornará para o 

vendedor, juntamente com as benfeitorias e acessões existentes”, 

devendo a lide ser resolvida nesses termos. A jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do nosso Estado de Mato Grosso também é assente no 

sentido de que, verificada a inadimplência, o único caminho a ser 

percorrido é a rescisão do contrato e o retorno das partes ao estado 

inicial. Vislumbre-se: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE C/C RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E 

VENDA E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CITAÇÃO POR EDITAL – 

AUSÊNCIA DE NULIDADE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

– INADIMPLÊNCIA PARCIAL – LUCROS CESSANTES – PAGAMENTO DE 

ALUGUÉIS PELO TEMPO EM QUE O COMPRADOR PERMANECEU NA 

POSSE DO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO 

DA CONTA CORRENTE DA AUTORA POR ORDEM JUDICIAL – AUSÊNCIA 

DE CONDUTA CULPÁVEL DO REQUERIDO – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO 

REQUERIDO DESPROVIDO. (...) 2. Com a rescisão contratual, a legislação 

civil prevê que as partes que outrora celebraram negócio jurídico devem 

retornar ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos, a 

reintegração da posse da vendedora e, ainda, a condenação das partes 

em perdas e danos, caso se mostre possível e necessário. (...)”. (Ap 

170045/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017). 

Procedente, pois, deve ser o pedido formulado pelo autor, de resolução do 

contrato firmado entre as partes com o retorno das mesmas ao ‘status quo 

ante’. Em consequência, resolvida a avença, deve o autor ser reintegrado 

na posse dos imóveis objeto da compra e venda. É que, como já 

assentado, a resolução do contrato implica na reintegração da posse. 

Repiso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO 

DE CONTRATO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS – 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –– CLÁUSULA RESOLUTIVA – POSSE 

INJUSTA – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO. (...) 

A reintegração de posse é consequência da rescisão do contrato de 

compra e venda. (...)”. (AI 125119/2011, DES. MARCOS MACHADO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2012, 

Publicado no DJE 07/05/2012). Por fim, anoto que na petição inicial não 

foram formulados pedidos de condenação da ré/compradora ao 

pagamento de indenização pelo período em que o autor/vendedor ficou 

privado do uso e fruição do bem, nem de condenação da ré/compradora 

ao pagamento de multa contratual; assim como na contestação também 

não foi formulado qualquer pedido de condenação do autor/vendedor ao 

pagamento de indenização por benfeitorias. Desta forma, não se faz 

possível que se este juízo se pronuncie acerca de tais fatos, dado que em 

consonância com o princípio da congruência, é vedado ao magistrado 

proferir decisão concedendo algo diverso do pleiteado pelo autor (extra 

petita), além (ultra petita) ou aquém do pedido (citra petita). O art. 492 do 

Novo Código de Processo Civil, que mantem o entendimento do antigo 

regramento legal, prevê que: “Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão 

de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade 

superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” Assim, havendo 

tal pretensão por qualquer das partes, deverão as mesmas lançar mão da 

interposição de ação própria. DA TUTELA ANTECIPADA. Requereu o autor 

a concessão de tutela antecipada para que seja imediatamente reintegrado 

na posse dos imóveis. Como se sabe, a medida antecipatória pode ser 

concedida em qualquer momento do processo, inclusive com base em 

provas colhidas no seu desenvolver, desde que não produzidas com a 

específica finalidade antecipatória, se satisfeitos os requisitos do art. 300 
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do CPC. No mesmo compasso, assim se pronuncia a doutrina de Luiz 

Guilherme Marinoni, acerca da concessão da medida: “A tutela 

antecipatória pode ser concedida no curso do processo de conhecimento, 

constituindo-se em verdadeira arma contra os males que podem ser 

acarretados pelo tempo do processo, sendo viável não apenas para evitar 

um dano irreparável ou de difícil reparação, mas também para que o tempo 

do processo seja distribuído entre as partes litigantes na proporção da 

evidência do direito do autor e da fragilidade da defesa do réu.” 

(MARINONI, Luiz Guilherme, Novas linhas do processo civil, 4ª ed., São 

Paulo: Malheiros editores, 2000, p. 124). O Doutrinador Cândido Rangel 

Dinamarco, em estudo sobre a matéria afirma, ensina que o juiz pode 

deferir a antecipação de tutela na própria sentença de mérito, como um de 

seus capítulos, não sendo correto desdobrar o ato judicial como se 

contivesse uma sentença e uma decisão interlocutória; e essa premissa 

conceitual “repercute na determinação do recurso cabível contra a 

concessão de tutela cautelar no mesmo ato que julga a causa, o qual será 

somente a apelação e jamais o agravo”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. 

“Tutela de Urgência”, in Rev. Jurídica, vol. 286, p.18, agosto, 2001). No 

caso em tela, os requisitos do artigo 300 do CPC restam incontestáveis 

nos autos, na medida em que a probabilidade do direito do autor já está 

evidenciada no feito; e o perigo de dano também é evidente, dada a 

inadimplência da ré, somada às notícias de que a mesma encontra-se à 

beira da falência e à sua própria declaração de que está passando por 

sérias dificuldades econômicas, infirmada na peça contestatória. 

Presentes, pois, os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela, 

nos moldes do artigo 300 do CPC; e, sendo certo que a medida 

antecipatória pode ser concedida por ocasião da sentença de mérito, 

impõe-se o deferimento de tutela antecipada para que o autor seja 

imediatamente reintegrado na posse do bem. Nas palavras de Teresa 

Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da 

Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello, “trata-se de 

pronunciamento que teria sido normalmente concedido liminarmente, mas, 

por alguma razão, não o foi. Agora, no momento da sentença, a cognição 

já é exauriente – ainda assim, o juiz pode conceder uma ‘liminar’ tardia, que 

não será mais uma liminar, mas um capítulo da sentença, em que se tutela 

ou a evidência (tardiamente percebida), ou a urgência (de que o juiz se 

deu conta em momento adiantado do processo – melhor agora, do que 

nunca; ou, então, porque a urgência configurou-se depois do início do 

processo e antes da sentença). Então, o fato é que, ainda que soe 

estranho, o juiz pode, sim, conceder tutela provisória na sentença. E a 

urgência ou a evidência justificam a necessidade da eficácia imediata 

deste provimento final que é a sentença.” (Primeiros comentários ao novo 

código de processo civil: artigo por artigo. São Paulo: RT, 2015, p. 1.445). 

Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

ADESIVO E DAS CONTRARRAZÕES REJEITADAS – REALIZAÇÃO DE 

NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE - PERDAS E DANOS NÁO 

COMPROVADOS – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DESSE PEDIDO – 

VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RAZOÁVEL – CONCESSÃO 

DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO S 

DESPROVIDOS. (...) Presentes os requisitos previstos no art. 273 do CPC, 

deve ser concedida a tutela antecipada na sentença”. (Ap 58961/2014, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). Ante 

todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

ação, para DECLARAR a rescisão do contrato celebrado entre as partes e 

REINTEGRAR o autor na posse dos imóveis de matrículas 13.006 e 13.007 

do CRI local, concedendo a TUTELA ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE ao mesmo, para que seja imediatamente reintegrado na posse dos 

bens. Com fulcro no disposto no artigo 487 inciso I do Código de Processo 

Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000028-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVAL MACHADO SOJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Tendo em conta que a carta de notificação 

encaminhada para o endereço que o devedor declinou no contrato foi 

devolvida sem que o mesmo fosse encontrado, para a configuração da 

mora é necessário o protesto do título. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – PROTESTO OU NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL COM A EFETIVA ENTREGA NO ENDEREÇO INDICADO 

PELO DEVEDOR – DESCUMPRIMENTO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos 

contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão 

do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título 

ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a 

efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor”. (Ap 

140200/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016). “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

CONSTITUIÇÃO DA MORA - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – 

DEVOLUÇÃO COM SINALIZAÇÃO "NÂO EXISTE O NÚMERO INDICADO” – 

PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO PELA INSTITUIÇÃO VIA EDITAL – 

VALIDADE - PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – 

PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – 

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO IMPROVIDO. É válido, para efeito 

de constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa 

de entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do 

devedor constante do contrato, restar infrutífera por constar a 

inexistência do número indicado. Nos contratos firmados na vigência da 

Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após 

a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a 

integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, 

nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo 

(REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o inadimplemento do devedor 

fiduciante e a ausência de abusividade contratual no período de 

normalidade, autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em 

favor do credor fiduciário e consequente rescisão contratual”. (Ap 

110745/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016). 

Isto posto, determino a intimação do requerente para que, no prazo legal e 

sob as penas da lei, emende a inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000073-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO GONCALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000073-36.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado 

do(a) REQUERENTE: GIULIO ALVARENGA REALE - MT0015484S 

REQUERIDO: CELIO GONCALVES PEREIRA Advogado do(a) REQUERIDO: 

DECISÃO DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o 

com os devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos 

autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que 

restou comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, 
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através do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial; Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: O devedor, por ocasião do cumprimento 

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

respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000078-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELY FERREIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000078-58.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado do(a) REQUERENTE: JAMIL 

ALVES DE SOUZA - MT0012880A REQUERIDO: GISELY FERREIRA 

SANTOS Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO DECISÃO Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos 

documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, verifico 

que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, através 

do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial; Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 16/01/2018 - 16:18:31 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário QUARTA 

VARA CIVEL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS N° do Processo 

10000785820188110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição QBK9381 MT FORD/KA SE 1.0 HA GISELY 

FERREIRA SANTOS Transferência O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000104-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DOS SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000104-56.2018.8.11.0003 REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDEMILSON KOJI MOTODA - SP0231747A REQUERIDO: 

LUCAS DOS SANTOS ARAUJO Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO 

DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o 

com os devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos 

autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que 

restou comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, 

através do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial; Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 16/01/2018 - 16:52:52 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário QUARTA 

VARA CIVEL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS N° do Processo 

10001045620188110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição NPO0776 MT VW/VOYAGE 1.6 TREND LUCAS DOS 

SANTOS ARAUJO Transferência O devedor, por ocasião do cumprimento 

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

respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000213-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE SOUSA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000213-70.2018.8.11.0003 REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDEMILSON KOJI MOTODA - SP0231747A REQUERIDO: 

VANESSA DE SOUSA NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERIDO: 

DECISÃO DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o 

com os devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos 

autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que 

restou comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, 

através do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial; Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 16/01/2018 - 17:02:52 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário QUARTA 

VARA CIVEL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS N° do Processo 

10002137020188110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição NJF3421 MT FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.4 VANESSA 

DE SOUSA NASCIMENTO Transferência O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004089-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MARINHO SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1004089-67.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JAIR MARINHO 

SANTANA Vistos e examinados. Defiro o pedido de suspensão requerido 

ao id.9354259, pelo prazo de 60 dias. Decorrido o prazo, intime-se o autor 

a dar o devido prosseguimento no feito. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009220-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THATELY DANIELY ALVES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à análise 

das preliminares arguidas pela requerida: 1 – INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela 

parte requerida, no que concerne à alegada necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao autor é facultado endereçar 

a ação a qualquer uma das empresas que fazem parte do convênio 

DPVAT. Nesse sentido extrai-se da jurisprudência pátria: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO 

MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro 

obrigatório por invalidez permanente deve corresponder a 40 salários 

mínimos. O consórcio constituído pelas seguradoras que operam com o 

seguro obrigatório (DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado 

pelos incontáveis seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de 

veículos. Pode o beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do 

convênio DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi 

criado pela Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. 

V.v. O beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o 

manejo da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do 

Código Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do 

p r o c e s s o  c o m  j u l g a m e n t o  d e  m é r i t o ” .  ( T J M G ,  A c 

1.0024.07.582358-3/002(1), Relator Antônio de Pádua. Publicado 

20.08.08). (grifei) Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, 

pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 2- CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Afasto a preliminar de carência da ação 

por falta de interesse de agir, vez que o fato da parte autora ter dado 

quitação plena pela via administrativa, ao que ora está pleiteando 

judicialmente, não obsta o seu direito de ação para requerer o pagamento 

de eventual diferença que entenda ser cabível. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO MÍNIMO – INDEXADOR – 

POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO 

DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – INADMISSIBILIDADE – 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado está o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não traduz 

renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

3- Documentos ilegíveis. Em contestação, a ré alegou que os documentos 

apostados na inicial encontram-se ilegíveis. Analisando os autos, verifico 
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que os mesmos encontram-se totalmente legíveis (id: 10664362, 

10664344, 10664322), assim não há de se falar da ilegibilidade. Afasto a 

preliminar. 4- Da ausência do comprovante de endereço. Determino a 

intimação da parte autora, para que no prazo legal, junte ao feito o 

comprovante de endereço em seu nome. Inexistem outras preliminares a 

serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 16:20 

horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. 

Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, 

com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 

2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009814-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ROBSON BENEVENUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009814-37.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAVIO NEVES 

COSTA - MT0012406S EXECUTADO: EDER ROBSON BENEVENUTO 

Advogado do(a) EXECUTADO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO. O exequente, ao propor a execução, observou 

as determinações do artigo 798 do CPC, estando a peça instruída com o 

título executivo extrajudicial e o demonstrativo do débito atualizado até a 

data de propositura da ação, além de terem sido indicados os nomes 

completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. 

De outra banda, o demonstrativo do débito contém os requisitos do §único 

do artigo 798, a saber: o índice de correção monetária adotado; a taxa de 

juros aplicada; os termos inicial e final de incidência do índice de correção 

monetária e da taxa de juros utilizados; a periodicidade da capitalização 

dos juros; e a especificação de desconto obrigatório realizado. Assim, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e, nos termos do art. 827 do CPC, fixo, de 

plano, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), a serem pagos 

pelo executado. Em conformidade com o disposto no §1°, consigno que, 

no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Em obediência ao 

disposto no art. 829 do CPC, DETERMINO a citação do executado para 

pagar a dívida, custas e despesas processais, além de honorários 

advocatícios, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. Caso os 

executados possuam cadastro, na forma do art. 246, V, e art. 6º e 9º da 

lei 11.419/2006, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Determino que, no mandado de citação conste também a ordem 

para penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (§1º). Observando que, a penhora 

deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente (§2º). Segundo o 

artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§ 1°). Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (§ 3°). Por fim, registro que, 

independentemente de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, ambos do CPC. E, 

expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001996-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO BENES INACO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT0014460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (EXECUTADO)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (EXECUTADO)

LUCIANO PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001996-34.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: JOSE 

EDUARDO BENES INACO EXECUTADO: OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO, 

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO, LUCIANO PORTO AZEVEDO, ERIKA 

LUIZA GREGORIO AZEVEDO DECISÃO Requereu a parte exequente o 

deferimento de penhora on-line nas contas bancárias da parte executada. 

Tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do(s) executado(s) de 

CPF/CNPJ: 165.320.589-04, 667.142.221-49, 706.619.441-15 e 

814.981.101-00. Observo o valor indicado no demonstrativo de cálculo 

apresentado; expeço a ordem de bloqueio para a busca do valor de R$ 

365.950,86. Considerando que o feito se encontrava apto à realização da 

penhora online, conforme art. 512 §2º da CNGC/MT, o feito permaneceu 

concluso para a realização da ordem de bloqueio: BacenJud 2.0 - Sistema 

de Atendimento ao Poder Judiciário ejuby.renan quarta-feira, 17/01/2018 

Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | 

Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Recibo de 

Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores Clique aqui para obter ajuda na 

configuração da impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio 

Número do Protocolo: 20170006814448 Número do Processo: 1001996 - 

34.2017.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vara/Juízo: 19527 - 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis 

Juiz Solicitante do Bloqueio: Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 

Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da 

Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: JOSÉ EDUARDO BENES ÍNACO 

Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os 

réus/executados clique aqui. • Para ocultar os detalhes de todos os 

réus/executados clique aqui. 165.320.589-04 - OSVALDO XAVIER DE 

AZEVEDO [Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$3,61] 

[Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas ITAÚ UNIBANCO S.A. / 

Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem 

Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente 

(R$) Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 19:21 Bloq. Valor Renan Carlos 

Leao Pereira do Nascimento 365.950,86 (03) Cumprida parcialmente por 

insuficiência de saldo. 3,61 3,61 18/12/2017 20:31 17/01/2018 15:31:32 

Desb. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 3,61 Não enviada - 

- CCLA SUL DE MATO GROSSO / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

14/12/2017 19:21 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 

365.950,86 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 18/12/2017 

17:46 Não Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 

667.142.221-49 - LUCIANO PORTO AZEVEDO [Total bloqueado (bloqueio 

original e reiterações):R$6.098,83] [Quantidade atual de não respostas: 0] 

Respostas CCLA SUL DE MATO GROSSO / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 19:21 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 
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Nascimento 365.950,86 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de 

saldo. 6.018,45 6.018,45 18/12/2017 08:48 17/01/2018 15:31:32 Transf. 

Valor ID:072018000000327723 Instituição:BANCO DO BRASIL SA 

Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 6.018,45 Não enviada - - BCO COOPERATIVO SICREDI / Todas 

as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 19:21 Bloq. Valor Renan Carlos Leao 

Pereira do Nascimento 365.950,86 (13) Cumprida parcialmente por 

insuficiência de saldo, afetando depósito a prazo. 80,38 80,38 18/12/2017 

17:31 17/01/2018 15:31:32 Transf. Valor ID:072018000000327730 

Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral 

Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 80,38 Não enviada - - BCO 

BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 19:21 Bloq. Valor 

Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 365.950,86 (02) Réu/executado 

sem saldo positivo. 0,00 0,00 15/12/2017 21:57 BCO BRASIL / Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 19:21 Bloq. Valor Renan Carlos Leao 

Pereira do Nascimento 365.950,86 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 

0,00 0,00 18/12/2017 18:55 BCO SANTANDER / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 19:21 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 365.950,86 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

16/12/2017 04:44 Não Respostas Não há não-resposta para este 

réu/executado 706.619.441-15 - ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO [Total 

bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$329,72] [Quantidade atual de 

não respostas: 0] Respostas CCLA SUL DE MATO GROSSO / Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 19:21 Bloq. Valor Renan Carlos Leao 

Pereira do Nascimento 365.950,86 (03) Cumprida parcialmente por 

insuficiência de saldo. 292,42 292,42 18/12/2017 08:48 17/01/2018 

15:31:32 Transf. Valor ID:072018000000327740 Instituição:BANCO DO 

BRASIL SA Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral Renan Carlos Leao Pereira 

do Nascimento 292,42 Não enviada - - BCO BRADESCO / Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 19:21 Bloq. Valor Renan Carlos Leao 

Pereira do Nascimento 365.950,86 (03) Cumprida parcialmente por 

insuficiência de saldo. 37,30 37,30 15/12/2017 21:57 17/01/2018 15:31:32 

Transf. Valor ID:072018000000327758 Instituição:BANCO DO BRASIL SA 

Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 37,30 Não enviada - - BCO BRASIL / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 19:21 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 365.950,86 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

18/12/2017 18:55 BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 19:21 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 365.950,86 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

16/12/2017 04:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 19:21 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 365.950,86 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

16/12/2017 02:41 ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/12/2017 19:21 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 365.950,86 (00) Resposta negativa: réu/executado não é 

cliente ou possui apenas contas inativas. 0,00 0,00 18/12/2017 20:31 Não 

Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 814.981.101-00 

- MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO [Total bloqueado (bloqueio original e 

reiterações):R$0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas 

BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 19:21 

Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 365.950,86 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 15/12/2017 21:57 BCO 

BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo 

de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 19:21 Bloq. Valor 

Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 365.950,86 (02) Réu/executado 

sem saldo positivo. 0,00 0,00 18/12/2017 18:55 CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 19:21 Bloq. Valor 

Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 365.950,86 (02) Réu/executado 

sem saldo positivo. 0,00 0,00 16/12/2017 02:41 ITAÚ UNIBANCO S.A. / 

Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem 

Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente 

(R$) Data/Hora Cumprimento 14/12/2017 19:21 Bloq. Valor Renan Carlos 

Leao Pereira do Nascimento 365.950,86 (02) Réu/executado sem saldo 

positivo. 0,00 0,00 18/12/2017 20:31 Não Respostas Não há não-resposta 

para este réu/executado Ressalto que, apenas nesta data lancei e 

confirmei esta minuta, para que assim a parte executada não tivesse 

ciência de seu conteúdo até a constrição efetivada, conforme art. 854 

CPC, haja vista a impossibilidade, pelo Sistema PJe, deste juízo assinar 

esta deliberação sem o (automático) retorno dos autos à secretaria. Com a 

vinda da resposta das instituições bancárias, verifiquei que a mesma 

restou PARCIALMENTE POSITIVA, havendo penhora na importância de R$ 

6.430,55. Diante disso intime-se a parte exequente para, no prazo legal, 

requerer o que entender de direito. Outrossim, intime-se a parte 

executado, na pessoa de seu advogado para eventual manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do art. 854, §3º do CPC, 

contados a partir da data da intimação. Consigno que, não tendo advogado 

constituído nos autos, a parte executada afetada pela penhora deverá ser 

intimada pessoalmente, por via eletrônica ou por carta, direcionada ao 

endereço de citação ou ao último endereço informado nos autos. Havendo 

inconformismo com a penhora, com fundamento no art. 10 do CPC, 

determino que seja a parte contrária intimada para que, querendo, 

manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005441-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ TEREZINHA STOFFEL VALDAMERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005441-60.2017.8.11.0003 AUTOR: BEATRIZ 

TEREZINHA STOFFEL VALDAMERI Advogado do(a) AUTOR: PAULO 

SERGIO DANIEL - MT0009173A-B RÉU: TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO MONITÓRIA cuja petição inicial contém os requisitos do §2º do 

artigo 700 do CPC. Assim, por ser evidente o direito do autor, defiro a 

expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias para 

o cumprimento da obrigação e o pagamento dos honorários advocatícios 

no valor de 5% sobre o valor atribuído à causa, conforme requerido na 

inicial, nos termos do artigo 701 do CPC, anotando-se, nesse mandado, 

que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta de custas (artigo 701, §1º do 

CPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a parte ré poderá 

oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, §2º do Código de Processo Civil. Defiro 

o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010433-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SCHONS BOGASKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 252 de 1153



SAULO MORAES OAB - MT0004732S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: MARCO ANTONIO SCHONS BOGASKI RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO 

Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 06/04/2018, às 08h00min. A audiência 

será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003673-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERSON CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à análise 

das preliminares arguidas pela requerida: 1- CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Afasto a preliminar de carência da ação 

por falta de interesse de agir, vez que o fato da parte autora ter dado 

quitação plena pela via administrativa, ao que ora está pleiteando 

judicialmente, não obsta o seu direito de ação para requerer o pagamento 

de eventual diferença que entenda ser cabível. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO MÍNIMO – INDEXADOR – 

POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO 

DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – INADMISSIBILIDADE – 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado está o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não traduz 

renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada . Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. 

As partes estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, 

de maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da 

lide a existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a 

produção de prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 17:00 horas, quando estará 

sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o 

Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no 

Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, 

CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 

2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001944-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ. Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à 

análise das preliminares arguidas pela requerida: 1 –– INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela 

parte requerida, no que concerne à alegada necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao autor é facultado endereçar 

a ação a qualquer uma das empresas que fazem parte do convênio 

DPVAT. Nesse sentido extrai-se da jurisprudência pátria: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO 

MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro 

obrigatório por invalidez permanente deve corresponder a 40 salários 

mínimos. O consórcio constituído pelas seguradoras que operam com o 

seguro obrigatório (DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado 
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pelos incontáveis seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de 

veículos. Pode o beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do 

convênio DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi 

criado pela Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. 

V.v. O beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o 

manejo da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do 

Código Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do 

p r o c e s s o  c o m  j u l g a m e n t o  d e  m é r i t o ” .  ( T J M G ,  A c 

1.0024.07.582358-3/002(1), Relator Antônio de Pádua. Publicado 

20.08.08). (grifei) Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, 

pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 2 – FALTA DE PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO: Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por 

inexistência de prévio pedido administrativo. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção 

ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não 

é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se 

demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT.” (Ap, 83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 

10/09/2014.) Assim, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, 

rejeito a preliminar suscitada 3- AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML: Afasto a 

preliminar de extinção da ação por ausência de laudo do IML, uma vez que 

tal documento não é imprescindível para a propositura da ação. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – JULGAMENTO DE 

RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA PELO STJ - ART. 543-C 

DO CPC, § 7º, II, DO CPC - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ACÓRDÃO 

SEM EFEITO - REAPRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ 

ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - FEITO 

MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC 

- ANÁLISE DO MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - 

NEXO DE CAUSALIDADE E GRAU DA LESÃO DEMONSTRADO POR 

EXAME DE CORPO DE DELITO - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA 

- QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO APURADA E FIXADA NO LAUDO - 

REPARAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA 

DA SUSEP PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS À 

ÉPOCA DO ACIDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A falta 

de juntada do laudo do Instituto Médico Legal não autoriza a extinção do 

processo por não se tratar de documento imprescindível à propositura da 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, em vista da 

possibilidade de comprovação do grau e da extensão das lesões por 

outros meios.(...) (Ap 114538/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 

29/09/2014). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NÃO 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML - SUPRIDA - DOCUMENTOS QUE CONFERE CERTEZA ÁS 

ALEGAÇÕES - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - AMPUTAÇÃO DA 

PERNA ESQUERDA - COMPROVADA PELO PRÓPRIO JUÍZO EM AUDIÊNCIA 

- DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONALMENTE DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Documentos e fotos apresentados com a 

inicial, ainda, a constatação do próprio juízo na audiência de instrução 

comprova a amputação de um dos membros inferior da vítima, a perna 

esquerda, decorrente de acidente de trânsito, sendo desnecessária a 

realização de perícia, além de suprir a ausência de Laudo Oficial do IML, 

que sequer trata-se de documento indispensável à propositura de ação 

judicial. (...)”. (Ap 90914/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2012, Publicado no DJE 

06/03/2012). Rejeito a preliminar. 4- No que diz respeito à alegação de que 

o boletim de ocorrência é uniliteral e que foi elaborado meses após o 

acidente, verifico que o mesmo foi preparado pela autoridade competente, 

entendo que o mesmo continua sendo válido para demonstrar a 

veracidade nas alegações do autor. Nesse sentido: TJ-SP - Apelação APL 

10483841720138260100 SP 1048384-17.2013.8.26.0100 (TJ-SP)Data de 

publicação: 25/09/2015 Ementa: Acidente de trânsito. Seguro DPVAT . 

Procedência parcial decretada em 1º grau, limitada a indenização ao 

percentual de perda corporal apurado em perícia judicial. Apelo da ré, 

invocando irregularidade no boletim de ocorrência, bem como ausência de 

prova do nexo causal. 1. O artigo 5º, § 1º, b, da lei 6.194 /74, determina a 

prova do acidente e do dano, contemplando o registro no órgão policial 

como meio de prova. Inexiste fundamento legal para que seja incontinenti a 

comunicação policial, ou, que seja ratificada por testemunhas. 2. 

Comparecendo a vítima à delegacia de polícia apenas 11 dias após sofrer 

o acidente, justificável a divergência de horários constantes do boletim de 

ocorrência e da ficha de atendimento hospitalar, não se prestando esse 

equívoco como pretexto para não se aceitar o documento como hábil a 

instruir pleito indenizatório de seguro DPVAT . 3. O nexo causal veio 

estabelecido pelo laudo médico pericial judicial, atestando a existência de 

seqüelas compatíveis com as lesões sofridas pelo autor no acidente de 

trânsito narrado. 4. Negaram provimento ao recurso Inexistem outras 

preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o 

processo encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo 

como pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física 

alegada na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 

17h10min horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 

4ª vara. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

CRM. 3533, com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque 

Estrada, nº 15, no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. 

Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá 

o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$350,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003337-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SOUZA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ. Não é o caso de julgamento antecipado da 

lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela requerida. CARÊNCIA 

DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Afasto a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, vez que o fato da parte 

autora ter dado quitação plena pela via administrativa, ao que ora está 

pleiteando judicialmente, não obsta o seu direito de ação para requerer o 

pagamento de eventual diferença que entenda ser cabível. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO MÍNIMO – INDEXADOR – 

POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO 

DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – INADMISSIBILIDADE – 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado está o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não traduz 

renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 254 de 1153



INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada. 2- Alteração do polo passivo. Afasto a preliminar 

arguida pela parte requerida, no que concerne à alegada necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao autor é 

facultado endereçar a ação a qualquer uma das empresas que fazem 

parte do convênio DPVAT. Nesse sentido extrai-se da jurisprudência 

pátria: “AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR - LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM 

SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro 

obrigatório por invalidez permanente deve corresponder a 40 salários 

mínimos. O consórcio constituído pelas seguradoras que operam com o 

seguro obrigatório (DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado 

pelos incontáveis seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de 

veículos. Pode o beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do 

convênio DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi 

criado pela Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. 

V.v. O beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o 

manejo da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do 

Código Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do 

p r o c e s s o  c o m  j u l g a m e n t o  d e  m é r i t o ” .  ( T J M G ,  A c 

1.0024.07.582358-3/002(1), Relator Antônio de Pádua. Publicado 

20.08.08). (grifei) Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As 

partes estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de 

maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a 

existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de 

prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de FEVEREIRO de 2018, às 17h20min horas, quando estará sendo 

realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. 

MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no 

Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, 

CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 

2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004191-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AGRIPINO CABRAL VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ. Não é o caso de julgamento antecipado da 

lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela requerida. AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML Afasto a preliminar de extinção da ação por ausência 

de laudo do IML, uma vez que tal documento não é imprescindível para a 

propositura da ação. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO – JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA PELO STJ - ART. 543-C DO CPC, § 7º, II, DO CPC - JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ACÓRDÃO SEM EFEITO - REAPRECIAÇÃO 

DO RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - 

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER 

PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - 

PRESCRIÇÃO AFASTADA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - 

APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - NEXO DE CAUSALIDADE 

E GRAU DA LESÃO DEMONSTRADO POR EXAME DE CORPO DE DELITO - 

INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO 

APURADA E FIXADA NO LAUDO - REPARAÇÃO PROPORCIONALMENTE 

DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA CÁLCULO DE 

INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - 

FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DO ACIDENTE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A falta de juntada do laudo do Instituto 

Médico Legal não autoriza a extinção do processo por não se tratar de 

documento imprescindível à propositura da ação de cobrança de 

indenização do seguro DPVAT, em vista da possibilidade de comprovação 

do grau e da extensão das lesões por outros meios.(...) (Ap 114538/2010, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - SUPRIDA - 

DOCUMENTOS QUE CONFERE CERTEZA ÁS ALEGAÇÕES - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA - 

COMPROVADA PELO PRÓPRIO JUÍZO EM AUDIÊNCIA - DIMINUIÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE 

DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Documentos e fotos apresentados com a inicial, ainda, a constatação do 

próprio juízo na audiência de instrução comprova a amputação de um dos 

membros inferior da vítima, a perna esquerda, decorrente de acidente de 

trânsito, sendo desnecessária a realização de perícia, além de suprir a 

ausência de Laudo Oficial do IML, que sequer trata-se de documento 

indispensável à propositura de ação judicial. (...)”. (Ap 90914/2011, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/02/2012, Publicado no DJE 06/03/2012). Rejeito a preliminar. Inexistem 

outras preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem 

representadas e o processo encontra-se em ordem, de maneira que o 

declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a existência da 

incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de prova pericial. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

FEVEREIRO de 2018, às 17h30min horas, quando estará sendo realizado 

mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. MARCOS 

GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no Hospital 

Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, CEP 

787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 2922 

(Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004243-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CURIONI OLIVER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ PERMANENTE. Não é o caso de julgamento 
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antecipado da lide. Inexistem preliminares a serem apreciadas. As partes 

estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de 

maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a 

existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de 

prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de FEVEREIRO de 2018, às 17h40min horas, quando estará sendo 

realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. 

MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no 

Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, 

CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 

2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010470-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DOS ANJOS MEIRELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB - MT0012196S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO BELCHIOR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: CLEONICE DOS ANJOS MEIRELIS 

REQUERIDO: FLAVIO BELCHIOR DA SILVA DECISÃO Vistos e 

examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 06/04/2018, às 09h00min. A audiência 

será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010560-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO RÉU: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., NILTON LEVI ALEXANDRE 

BERALDO DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios 

da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 

319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. 

Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia 06/04/2018, às 

10h00. A audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários; 

consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

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

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003937-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERACINA BATISTA DE SOUZA (AUTOR)

JOEL DOS REIS SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINNE CARDIM ALVES MARTHA OAB - SP288123 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESORT MIRAMAR BRASIL LTDA (RÉU)

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA OAB - AL6638 (ADVOGADO)

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003937-53.2016.8.11.0003 AUTOR: JOEL DOS REIS 

SALES, GERACINA BATISTA DE SOUZA Advogado do(a) AUTOR: ALINNE 

CARDIM ALVES MARTHA - SP288123 RÉU: RESORT MIRAMAR BRASIL 

LTDA, FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Advogado 

do(a) RÉU: RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL6638 Advogado 

do(a) RÉU: DENISE MARIN - SP0141662A DECISÃO Vistos e examinados. 

Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento 

nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto 
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às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002020-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002020-62.2017.8.11.0003 REQUERENTE: THIAGO 

FERREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: 

ALEX ROECE ONASSIS - MT0017933A REQUERIDO: ASSOCIACAO 

NACIONAL DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS Advogado 

do(a) REQUERIDO: DANIELA SOUZA BIZERRA - MT20448/O DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005616-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE ARAUJO MATIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VEST PLUS CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à 

parte autora. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Pleiteia a Autora, a título de tutela 

antecipada, a determinação para que "(...) a Requerida se abstenha de 

efetuar a cobrança, ou inserir os dados da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, SERASA e SPC de parcelas oriundas do contrato de 

prestação de serviços educacionais firmado, sob pena de multa 

diária(...)", sob a alegação de que a empresa ré estaria cobrando pelas 

aulas preparatórias para um concurso público de nível superior que 

contratou, e que, no entanto, não teria dado prosseguimento ao curso, 

pois no decorrer do ministrações de aulas houve o descontentamento com 

a instituição de ensino que supostamente repetia os professores, 

mesclava a turma com o público voltado para o ensino médio, entre outros. 

Ocorre que para a concessão da antecipação de tutela, é indispensável 

que o postulante instrua a inicial com prova documental capaz de 

convencer o julgador acerca da verossimilhança do direito alegado (fumus 
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boni iuris) e da necessidade emergencial da medida, em face do fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), não 

tendo ficado claro acerca dos motivos ensejaram o inadimplemento 

contratual por parte da Requerida. Atento a tais ensinamentos, entendo 

que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, 

considerando que subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade 

pelo inadimplemento contratual debatido na espécie, cujo seguro desate 

somente poderá acontecer ao cabo da instrução processual, sendo, 

portanto, inoportuna a implementação de qualquer medida satisfativa e 

antecipatória nesta etapa da contenda, especialmente com o conteúdo 

possessório requestado pelo autor, conforme tem recomendado a 

jurisprudência pátria, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE 

INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA 

DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE CONTE COM 

CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 

1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem aprecia 

a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do 

recorrente. 2. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese 

de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja 

consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula 

resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio 

da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há 

falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de 

resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente 

após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o 

alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, para afastar a 

antecipação de tutela. (REsp 620787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, REPDJe 15/06/2009, 

REPDJe 11/05/2009, DJe 27/04/2009).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. Em ação de ação de rescisão contratual c/c reintegração de 

posse, não se pode deferir antecipadamente tutela possessória, quando 

ainda não apreciada a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel. 

Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10016130041847001 MG , Relator: 

Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 24/07/2013, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2013)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA, DETERMINANDO A 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM FAVOR DA AUTORA - 

INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE 

RESCISÃO DO CONTRATO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. "É imprescindível à prévia manifestação judicial 

na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel 

para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente 

cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do 

princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Por conseguinte, não 

há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de 

resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente 

após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o 

alegado esbulho possessório". (STJ. REsp 620787/SP - Quarta Turma - 

Rel. Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO - j. 28/04/2009) (TJ-PR - EXSUSP: 

10534762 PR 1053476-2 (Acórdão), Relator: Luiz Sérgio Neiva de Lima 

Vieira, Data de Julgamento: 19/11/2013, 7ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 1241).” Com essas considerações, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada. Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

Consigno que a possibilidade da dispensa da realização da mediação 

neste momento processual encontra guarida no disposto no artigo 139, 

inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder de dirigir o processo, 

podendo alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os 

às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - 

Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada 

pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a 

previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas 

as garantias fundamentais do processo”. Por fim, assento que existindo a 

possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes pela 

audiência de conciliação, está poderá ser designada a qualquer momento, 

nada impedindo a sua realização durante o processamento do feito. 

Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004258-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. P. A. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

LUCIANE MARIA DE ALMEIDA DA CRUZ OAB - 004.450.061-02 

(REPRESENTANTE)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à 

parte autora. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Pleiteia a Autora, a título de tutela 

antecipada, a determinação para que "(...) seu nome NÃO seja incluso no 

rol de cadastros negativos(...)" até o final da lide, sob a alegação de que a 

empresa ré não cumpriu a cláusula 04, a não conclusão da obra de infra 

-estrutura no tempo estabelecido o que ensejou o desejo de rescisão do 

contrato do negócio jurídico, assim, não efetuando os pagamento 

conforme o instrumento de contrato pactuado entre as partes. Ocorre que 

para a concessão da antecipação de tutela, é indispensável que o 

postulante instrua a inicial com prova documental capaz de convencer o 

julgador acerca da verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris) e 

da necessidade emergencial da medida, em face do fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), não tendo 

ficado claro acerca dos motivos ensejaram o inadimplemento contratual 

por parte da Requerida. Atento a tais ensinamentos, entendo que não é o 

caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando que 

subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento 

contratual debatido na espécie, cujo seguro desate somente poderá 

acontecer ao cabo da instrução processual, sendo, portanto, inoportuna a 

implementação de qualquer medida satisfativa e antecipatória nesta etapa 

da contenda, especialmente com o conteúdo possessório requestado pelo 

autor, conforme tem recomendado a jurisprudência pátria, in verbis: “CIVIL 

E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 

DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO 

MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, 

AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. 

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC 

quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, 

apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia 

manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra 

e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, 

ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade 

de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. 

Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória 

de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e 

venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e 

será avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em 

parte, para afastar a antecipação de tutela. (REsp 620787/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, REPDJe 

15/06/2009, REPDJe 11/05/2009, DJe 27/04/2009).” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. Em ação de ação de rescisão contratual c/c 
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reintegração de posse, não se pode deferir antecipadamente tutela 

possessória, quando ainda não apreciada a rescisão do contrato de 

compra e venda do imóvel. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 

10016130041847001 MG , Relator: Saldanha da Fonseca, Data de 

Julgamento: 24/07/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/07/2013)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 

C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS 

DA TUTELA, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL 

EM FAVOR DA AUTORA - INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE 

DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "É imprescindível à 

prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de 

compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do 

contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da 

necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os 

contratos. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela 

reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de 

compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver 

posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (STJ. REsp 

620787/SP - Quarta Turma - Rel. Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO - j. 

28/04/2009) (TJ-PR - EXSUSP: 10534762 PR 1053476-2 (Acórdão), 

Relator: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira, Data de Julgamento: 19/11/2013, 

7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1241).” Com essas 

considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada. Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o 

feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005610-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE OLIVEIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: MARIA JOSE OLIVEIRA DE BRITO 

REQUERIDO: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA DECISÃO 

Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. No que tange à 

audiência de conciliação, tendo em vista que as audiência realizadas nos 

processos cujo pessoas jurídicas configuram no polo passivo, não têm 

restado frutíferas, devido a falta de envio de proposta de acordo pela 

matriz ou inexistência de autonomia dos procuradores correspondentes e 

prepostos enviados, para analisarem e transigirem através de dialogo na 

própria sessão de conciliação/mediação, deixo de designar o ato. Cite-se 

a requerida para oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e §

§1º e 2º do art. 335. Nos termos do disposto no art. 344 do CPC, se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000058-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA ROSSATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000058-67.2018.8.11.0003 AUTOR: CARLA VANESSA ROSSATTO RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação proposta por CARLA VANESSA ROSSATO 

em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, onde a parte 

autora alega que é titular da unidade consumidora de energia elétrica 

número 6/1960380-24, e que recebeu uma fatura eventual com a 

cobrança de valores referentes a supostas diferenças de consumo que 

não são devidas. Requereu a concessão de tutela de urgência, com a 

determinação para que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora e de 

inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, com relação à 

fatura eventual, no valor de R$1.267,29, com vencimento em 20/08/2017. 

DECIDO. Tendo a parte autora carreado ao feito provas de que 

encontra-se em situação de miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando o valor 

de R$1.267,29 referentes a consumo de kwh recuperado e custo 

administrativo de inspeção, que estão sendo questionadas pela parte 

autora. Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos 

serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o 

entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação 

do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de 

discussão em juízo, conforme os arestos que seguem: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida apurada 

unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do consumo de 

energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. (AgRg no AREsp 

4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – INSCRIÇÃO DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL E 

CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. Não se afigura razoável suspender o fornecimento de 
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energia elétrica e manter o nome da agravada nos cadastros de proteção 

ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança. O 

fornecimento de energia elétrica constitui serviço de natureza essencial e 

deve ser contínuo. Se presentes a verossimilhança da alegação e o dano 

de difícil reparação, impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela 

antecipada para obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e 

a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. 

(TJMT AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 

16/05/2013). Nesse passo, levando em consideração que a autora está 

discutindo a origem da fatura extra, no valor de R$1.267,29, bem como a 

regularidade, ou não, do medidor de consumo, tenho que está clara a 

plausibilidade do direito invocado, o que fortalece as alegações que 

escoram o vertente pleito. De igual modo, há evidente perigo de prejuízo 

irreparável, haja vista a suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

serviço considerado imprescindível para manutenção das atividades, além 

do risco de que a autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição 

ao crédito por débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, 

estando presentes os requisitos necessários para concessão de medida 

liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a 

empresa requerida ser intimada a se abster de suspender o fornecimento 

do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da autora (ou 

restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do 

fornecimento, no prazo máximo de 02 horas); bem como se abster de 

inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em 

razão do débito objeto deste feito (ou providenciar a exclusão, no prazo 

de 05 dias, caso a inscrição já tenha se efetivado), com relação ao valor 

de R$1.267,29 cobrado na fatura com vencimento em 20/08/2017. Arbitro, 

para o caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos) reais. Autorizo a requerida a emitir outra 

fatura, para a cobrança do consumo regular faturado no mês, sem a 

inserção dos valores questionados através da presente ação (consumo 

de kwh recuperado e custo administrativo de inspeção). Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 10 de Abril 

de 2018, às 10:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

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

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000033-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: EVERTON NEVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA DECISÃO 

Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 06/04/2018, às 10h30min. A audiência 

será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000132-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMIDIO LUCIANO JORDAO DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER RÉU: 

EMIDIO LUCIANO JORDAO DE MIRANDA DECISÃO Vistos e examinados. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 09/04/2018, às 08h30. A audiência será 

realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da 

Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 
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de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009839-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FLAVIO RITA LOPES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009839-50.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: MARLI TEREZINHA 

MELLO DE OLIVEIRA - MT0005134A REQUERIDO: LUIZ FLAVIO RITA 

LOPES - ME Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO DECISÃO Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos 

documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, verifico 

que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, através 

do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial; Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 19/01/2018 - 15:38:19 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário QUARTA 

VARA CIVEL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS N° do Processo 

1009839-50.2017 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo Proprietário 

Restrição NJV1404 MT I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV LUIZ FLAVIO RITA 

LOPES - ME Transferência O devedor, por ocasião do cumprimento do 

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

respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006429-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DE ANGELIS MAGALHAES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006429-81.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado 

do(a) REQUERENTE: FERNANDO LUZ PEREIRA - MT0018473S 

REQUERIDO: JOANA DE ANGELIS MAGALHAES BARBOSA Advogado 

do(a) REQUERIDO: DECISÃO DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do 

pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos 

documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve 

ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida 

e a sua devida notificação, através do protesto por edital. Isto posto, 

CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando a busca e apreensão 

descrito na inicial; Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o 

Sr. Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e 

depositá-lo em mãos do representante legal do Requerente, ou de quem 

este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, 

cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas. Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca 

e apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 19/01/2018 - 16:25:46 

Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular Dados do Processo 

Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município 

RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO Órgão Judiciário QUARTA VARA CIVEL DA COMARCA DE 

RONDONOPOLIS N° do Processo 10064298120178110003 Total de 

veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição ONI5794 GO 

FIAT/FIORINO FLEX DOUGLAS P MARQUES Transferência O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a 

inserção do mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a 

vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual 

deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a 

acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor. 

Executada a liminar, cite-se a requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer 

purgação da mora, se lhe aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem apreendido, o requerido 

deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida, efetuando 

depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as 

vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da 

ação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, 

com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o 

autor fornecer os meios de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000241-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE ALVES PELISARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES OAB - MT21607/O-O (ADVOGADO)

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000241-38.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ANDRE HENRIQUE ALVES 

PELISARO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos e examinados. Determino a intimação da parte autora 

para que, no prazo legal, emende a inicial, carreando aos autos a cópia da 

fatura eventual que alega estar sendo indevidamente cobrada pela 

requerida, e cuja suspensão é pleiteada em antecipação de tutela 

(R$715,97 vencida aos 29/09/2017). Cumpra-se, expedindo o necessário 

e observando as cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000193-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DIPERRO (AUTOR)

S. C. D. O. (AUTOR)

ANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

ALESSANDRA AMORIM CAMPOS OAB - 036.753.111-98 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000193-50.2016.8.11.0003 AUTOR: LUCINEIA DIPERRO, ANDRE CAMPOS 

DE OLIVEIRA, SAMIRA CAMPOS DE OLIVEIRA CURADOR: ALESSANDRA 

AMORIM CAMPOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos e Examinados. Trata-se de ação de ação de 

cobrança de complemento de seguro – DPVAT proposta por LUCINEIA 

DIPERRO, ANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA em face de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que seu 

companheiro, LINDOMAR ALVES OLIVEIRA, faleceu em decorrência de 

acidente de trânsito. A seguradora contestou o pedido e alegou preliminar 

de falta pedido administrativo informando que a parte autora, não tentou 

receber a indenização na via administrativa e alegou, ainda, a ilegitimidade 

ativa da parte. No mérito pugnou pela improcedência do pedido. A parte 

autora Impugnou à contestação. Intimadas as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, a parte autora pugnou pela oitiva de 

testemunhas e depoimento pessoal, a parte requerida não se manifestou. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Nos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do 

NCPC, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito quando não houve necessidade de produção de 

outras provas”. Assim, é possível o julgamento antecipado da presente 

lide, uma vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de outras provas. Nesse sentido, está pacificada a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não 

implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória. 

(Precedentes) 2. O art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão 

racional, valendo-se o magistrado do seu livre convencimento, que 

utiliza-se dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema 

e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, rejeitando 

diligências que delongam o julgamento desnecessariamente. Trata-se de 

remédio processual que conspira a favor do princípio da celeridade do 

processo. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; Número do Registro: 

200200197503; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – 

Número do Processo: 417830; DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA 

TURMA; Ministro Relator: LUIZ FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, 

§ § 1º E 2º, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. 

SUPRIMENTO. I – A nova redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. 

Civil, inserida pela Lei nº 8.952/94, que prevê a realização de audiência 

preliminar, não tem aplicação quando o caso comportar julgamento 

antecipado da lide. II – Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão 

recorrido decorre do exame das peculiaridades fáticas da causa, 

soberanamente delineadas na instância ordinária, e cujo reexame é 

vedado em sede de especial, ante o óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de 

declaração acolhidos, tão-somente, para suprir a omissão apontada. (STJ 

– Superior Tribunal de Justiça; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro 

Relator: CASTRO FILHO).” No mesmo sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEFICÁCIA 

DO DE FUNGICIDA SYSTHANCE CE ADQUIRIDO PARA CONTROLE E 

COMBATE DA “FERRUGEM ASIÁTICA” – IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA 

ORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA EFETIVA 

UTILIZAÇÃO DO FUNGICIDA E DA PERDA DA SAFRA DECORRENTE DA 

SUA INEFICÁCIA – INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PARA 

COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR – ARTIGO 400, INCISO II, DO 

CPC – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 130, do Código de 

Processo Civil, cabe ao juiz, na condição de presidente do processo e 

destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não de dilação 

probatória, não implicando cerceamento de defesa ou violação ao princípio 

constitucional do devido processo legal o julgamento antecipado da lide 

quando a prova requerida pelo autor não for suficiente à comprovação 

dos favos alegados.(...)”. (Ap 134666/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/06/2014, Publicado 

no DJE 27/06/2014). Consigno que as provas contidas no caderno 

processual são suficientes para compreensão e resolução da demanda, 

de modo que a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece 

ser julgada antecipadamente. Frise-se que não há que se falar em 

cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas 

quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, pelo que 

aproveito os argumentos trazidos por este para análise da demanda. 

Nesse aspecto, é o entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça, sobre 

o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, 

desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao 

constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu 

entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para 

a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento 

da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” “No sistema de 

persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 

131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção 

desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da 

verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da 

prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua 

produção.” (AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010)”. Na mesma 

vertente segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - 

ARTIGO 927 DO CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O 

julgamento antecipado da lide somente implica cerceamento de defesa se 

as provas pleiteadas se revelarem aptas a alterarem a convicção do 

julgador, ou seja, se a dilação probatória for necessária ao justo desate da 

lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 

10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a necessidade de dilação 

probatória, pois, as provas até então produzidas já permitem uma imediata 

prestação jurisdicional. Indefiro o pedido de depoimento pessoal, por 

entender que o depoimento da requerente em nada elucidara os fatos que 

se pretende provar, eis que encontra-se apostado no feito a sentença que 

homologou a união estável entre o de cujus e a parte autora. FALTA DE 

PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO: Afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir por inexistência de prévio pedido administrativo. Nesse 
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sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, EM PRIMEIRO 

GRAU – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, 

DA CF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em 

atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da 

CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para 

ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT.” (Ap, 83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da 

publicação no DJE 10/09/2014.) Assim, razão alguma assiste à ré nesse 

particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada. DA ILEGITIMIDADE 

ATIVA A seguradora ré alegou, em preliminar, a ilegitimidade da parte 

autora para propositura da demanda. Considerando-se que restou 

suficientemente demonstrada nos autos a união havida entre a autora e 

“de cujus”, através da sentença que homologou , a união estável, rejeito a 

preliminar arguida. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE 

OUTROS HERDEIROS - ÔNUS DA SEGURADORA - REJEITADA - 

COMPANHEIRA – COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DE COMPANHEIRA 

JUNTO AO INSS E DE ÚNICA HERDEIRA – PAGAMENTO INTEGRAL DO 

SEGURO DPVAT DEVIDO À RECORRIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

– REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DENTRO DO 

PATAMAR FIXADO NO ART. 11, § 1º, DA LEI 1.060/50, COM 

OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ART. 20, DO CPC/73 – RECURSO 

DESPROVIDO. Legitimidade ativa da companheira de vítima fatal de 

acidente de trânsito, com quem vivia maritalmente; cabe à seguradora o 

ônus de provar o alegado, de não ser a requerente a única herdeira da 

vítima. Ao cônjuge sobrevivente, ao qual se equipara companheiro inscrito 

como beneficiário de pensão por morte no INSS, e comprovada a 

inexistência de filhos, tem direito à integral indenização do seguro DPVAT, 

porquanto única beneficiária. A verba honorária arbitrada pelo Juízo 

monocrático fixada em 15% (quinze por cento) do valor da causa esta 

condizente com os critérios objetivos definidos na Lei de regência e dentro 

do limite delineado no art. 11, § 1º, da Lei nº 1.060/50. (Ap 34932/2016, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 05/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016) MÉRITO. Estabelece a 

Legislação Pátria responsabilidade objetiva por parte das seguradoras 

conveniadas, no caso de acidente com veículo automotor em via terrestre, 

desde que comprovado a ocorrência do acidente, do dano sofrido e 

apresentada a documentação necessária, sendo esta a certidão de óbito, 

o boletim de ocorrência e prova da qualidade de beneficiário (art. 5º, § 1º. 

da Lei 6.194, de 19.12.74). Cinge o mérito na pendência em conhecer o 

direito ou não da autora ao recebimento da indenização do seguro 

obrigatório – DPVAT. Incontroverso o acidente que causou a morte do 

companheiro da autora, conforme certidão de óbito e os boletins de 

ocorrência, apostados. À espécie, constata-se que a autora logrou êxito 

em comprovar tanto o acidente quanto o dano dele decorrente, conforme 

certidão de óbito e Boletim de Ocorrência (ID :3075673, 1054807, 1054803, 

1054806) Logo, uma vez satisfeitas às exigências estabelecidas no art. 

5º, §1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, impõe-se a análise do valor do 

seguro obrigatório DPVAT devido em razão da morte do companheiro da 

requerente. A Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, resultado da 

conversão da Medida Provisória nº 340, de 2006, modificou, dentre outros 

dispositivos, os incisos do art. 3º da Lei DPVAT (nº. 6.194/74), vejamos: 

“art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 

2009). I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; 

(incluído pela Lei nº 11.482, de 2007). Essa nova redação passou a viger, 

segundo o art. 24, III, da Lei 11.482/07, a partir da sua publicação. 

Portanto, tendo o acidente ocorrido em 22.11.2013, ou seja, 

posteriormente à publicação da referida lei que alterou o art. 3º da Lei nº 

6.194/74, a condenação deve ser em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), diante da comprovação do óbito. Diante das provas contidas no 

caderno processual, a requerente faz jus ao recebimento da indenização 

no valor de R$ 13.500,00 que deverá ser corrigida monetariamente a partir 

do pagamento parcial e acrescido de juros de mora a contar da citação, já 

que essa é a data em que a seguradora efetivamente foi constituída em 

mora para proceder ao pagamento da diferença pleiteada pela parte, 

conforme precedentes já firmados pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 

n. 729.456/MG, Rel. Min. Castro Filho, DJU de 3.10.2005; REsp n. 

173.190/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU de 3.4.2006; REsp n. 

247.266/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, unânime, DJU 12.09.2005, 4ª 

Turma). Em face do exposto, julgo procedente o pedido da autora, 

LUCINEIA DIPERRO, o que faço para condenar a seguradora ré a 

pagar-lhe a quantia de R$ 13.500,00, corrigida monetariamente, pelo índice 

do INPC, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

citação. Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. Com 

fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, 

§2º, incisos I a IV, do CPC. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento 

de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se 

os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003710-63.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMO LUIZ ZIMPEL (RÉU)

MARIA NEIVA RAMBORGER ZIMPEL (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003710-63.2016.8.11.0003 AUTOR: IGUACU 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA RÉU: EDEMO LUIZ ZIMPEL, MARIA NEIVA 

RAMBORGER ZIMPEL SENTENÇA Vistos e examinados. IGUAÇU 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ingressou com a presente Ação Monitória 

contra EDEMO LUIZ ZIMPEL E MARIA NEIVA RAMBORGER CIMPEL, 

devidamente qualificado, alegando, em síntese, que é credor da parte 

requerida da importância de R$ 211.184,32 resultante do inadimplemento 

da dívida oriunda de um contrato de compra e venda firmado entre as 

parte, onde o requerido adquiriu uma colheitadeira, pelo valor total de R$ 

371.389,00, divido em 07 parcelas; entretanto sustenta que o cheque de 

nº 762, no valor de R$ 107.767,86 foi devolvido pelo banco duas vezes e 

dai originou-se o objeto da lide, para assim postular pelo pagamento do 

mesmo. Instrui seu pedido com os documentos. A inicial foi recebida. 

Devidamente citados, os requeridos não pagaram a dívida e nem 

interpuseram embargos monitórios. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Considerando que a requerida foi 

devidamente citada e não apresentou contestação, com fulcro na certidão 

emitida pela Srª. Gestora, decreto a revelia dos réus, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC/2015, reputando-se verdadeiros os fatos 

afirmados pelo autor. Deste modo, passo a conhecer diretamente do 

pedido, na forma do artigo 355, II, do CPC/2015. Nesse sentido é a 

orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). Colhe-se das provas dos autos que o autor é credor do 

requerido da importância de R$ 211.481,32 representado pelo cheque nº 

762, de modo que deve ser condenado a cumprir a obrigação assumida, 

quitando seu débito. A ação monitória visa ao recebimento de certa 

quantia devida por outrem, a qual tem poder de conferir a tal documento, a 
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executoriedade que outrora não possuía, podendo ser instruída por 

qualquer documento que revele a existência da obrigação. Destarte, pelo 

dispositivo processual, artigo 700, do Código de Processo Civil/2015, 

Verbis: “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com 

base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir 

do devedor capaz: I – o pagamento de quantia em dinheiro; II- a entrega de 

coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel” (sic). No caso sub 

judice, foi determinada citação para o pagamento, no entanto, a requerida 

se quedou inerte a determinação judicial, onde sequer apresentou 

embargos à monitória. Portanto, tenho que a presente ação deve ser 

julgada procedente, pois, a requerida não se opôs a existência dos fatos, 

consequentemente deve ser aplicado os efeitos da revelia. Por 

consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no que 

dispõe os artigos 487, I c/c 700 e seguintes, todos do Código de Processo 

Civil, e, vista de consequência constituo de pleno direito, como títulos 

executivos judiciais os documentos de id. 3077087, devidamente 

atualizado conforme planilha de débito de id. 3077101. O valor indicado na 

inicial deverá ser atualizado com correção monetária (INPC) desde o 

ingresso do feito, aplicados juros legais de 1% ao mês desde a citação. 

Custas e honorários que fixo em 15% sobre o valor da condenação a 

cargo do réu. Decorrido o prazo de recurso, certifique-se nos autos, e 

cumpra-se o disposto no art. 702, § 8º, do CPC/2015. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003860-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE OAB - MT0008321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA DE FREITAS WARD (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO OAB - 998.864.991-68 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, 

noticiado ao id. 9455904; Nos termos do disposto no artigo 922 do CPC, 

determino a suspensão do processo até o cumprimento do acordo 

homologado. Havendo petição da exequente, noticiando o não 

cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso (art. 922, §

único). Decorrido o prazo, não havendo manifestação da parte autora, 

tornem os autos conclusos para extinção do processo nos termos do 

artigo 924, inciso II, do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004132-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA MARQUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000545-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, 

onde a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, alegando que em 

decorrência das lesões sofridas em acidente de trânsito restou inválida. 

Em análise do laudo da perícia judicial realizada, tem-se que restou 

comprovado que a parte autora ficou parcialmente incapacitada, tendo a 

porcentagem de invalidez sido quantificada em 25% do membro afetado. 

Ressalta-se que, de acordo com a Jurisprudência atual, desde a edição da 

Lei nº 8.441/92, é necessária a quantificação da lesão para cálculo do 

valor da indenização. Portanto, comprovada a invalidez permanente a 

seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da lesão, nos 

moldes da Tabela da SUSEP. Assim, a requerida deve pagar à parte autora 

indenização no valor de R$843,75. Todavia, no caso dos autos, tem-se 

que a autora já recebeu o total do valor que lhe era devido a título de 

indenização, considerando a quantia que lhe foi paga na via administrativa. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e, com fulcro 

no disposto no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito. Condeno a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor 

atualizado da ação, bem como no pagamento das custas processuais. 

Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, determino a 

suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 

(cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 1.060/50). Publicada em audiência, saem 

os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as 

formalidades necessárias, incluindo eventuais baixas e levantamento, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005681-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008899-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO)

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO)

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO FERREIRA INACIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1008899-85.2017.8.11.0003 
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora para recolher a diligência do Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais), no prazo de 05 (cinco) dias. 

Rondonópolis, 27 de dezembro de 2017 GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010313-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CURI MUSSY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO CURI MUSSY (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1010313-21.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora para fazê-la comparecer nesta Secretaria da 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões, a fim de firmar termo de DE 

CURADORIA PROVISÓRIA, em cinco dias. Rondonópolis, 8 de janeiro de 

2018 GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002110-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDENICE SAMPAIO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002110-70.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora para Instruir e materializar o Alvará para 

cumprimento, em cinco dias, sob pena de arquivamento. Rondonópolis, 9 

de janeiro de 2018 GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES 

Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010085-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE VIEIRA DA SILVA OAB - 453.624.321-68 (REPRESENTANTE)

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANÇA (RÉU)

 

Processo n.º 1010085-46.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC). 2. Presentes os 

pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo 

à parte requerente isenção prevista no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. 

Designo o dia 12.03.2018, às 16h30min, para a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo constar no mandado as 

advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com advertência de que o 

prazo para contestar fluirá a partir da realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para que compareça na audiência. 4. No 

mais, sem prejuízo da determinação supra, havendo necessidade de maior 

elucidação dos fatos e para que o juízo tome conhecimento das reais 

condições das partes, determino a imediata realização de estudo 

psicossocial com as partes e a criança. 5. Após o cumprimento da 

determinação supra, abra-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público. 6. No intuito de resguardar o interesse da criança, que, 

como noticia a peça vestibular, se encontram sob a responsabilidade da 

parte autora, defiro a guarda provisória nos moldes requeridos, devendo 

ela ser intimada para assinar o respectivo termo. 7. A parte autora deverá 

ser informada que a guarda ora concedida tem caráter temporário, 

podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam situações que 

demandem deste juízo providência necessária à proteção do infante. 3. 

Havendo prova pré-constituída da paternidade (certidão de nascimento da 

parte autora que instrui a inicial), defiro os alimentos provisórios 

requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), 

fixando-os, tendo em vista a não comprovação do real rendimento 

auferido pela parte demandada, em um terço do salário mínimo vigente, 

correspondendo hoje a 312,33 (trezentos e doze reais e trinta e três 

centavos), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

citação, na conta bancária a ser informada pela parte autora, ou pago 

diretamente mediante recibo. 11. Intime-se. 12. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004208-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. D. A. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1004208-62.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito 

formulado pela parte autora (10620648), pelo que designo o dia 

01.03.2018, às 17h, para a realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 2. Intimem-se e notifiquem-se a parte autora e seu procurador, 

bem como o representante do Ministério Público. 3. Cite-se a parte 

requerida no endereço informado pela parte autora (fl. 50) para que 

compareça ao ato, sendo que o prazo para contestação, de 15 (quinze) 

dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, I, todos do CPC), ressaltando-se 

ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de dezembro 

de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004806-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. F. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILENE MARIA OLIVEIRA OAB - MT5296/O (ADVOGADO)

MARIA INEZ MECENAS OAB - MT0005852A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1004806-16.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Entendendo ser de 

bom alvitre oportunizar nova tentativa de composição, nos termos do art. 

139, II e IV, do Código de Ritos, já que deve o juiz velar pela rápida solução 

do litígio, tentando, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, pelo 

que designo o dia 01.03.2018, às 16h30min, para a realização de 

audiência de tentativa de conciliação, devendo constar no mandado que 

as partes deverão se fazer presentes ou seus procuradores com 

poderes expressos para transigir. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006036-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA NASCIMENTO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDEMY DE SOUZA SERAFIM (RÉU)

 

Processo n.º 1006036-59.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC). 2. Presentes os 

pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo 

à parte requerente isenção prevista no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, 
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este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. 

Havendo prova pré-constituída da paternidade (certidão de nascimento da 

parte autora que instrui a inicial), defiro os alimentos provisórios 

requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), 

fixando-os, tendo em vista a não comprovação do real rendimento 

auferido pela parte demandada, em um terço do salário mínimo vigente, 

correspondendo hoje a R$ 312,33 (trezentos e doze reais e trinta e três 

centavos), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

citação, na conta bancária informada pela parte autora, ou pago 

diretamente mediante recibo. 4. Designo o dia 23.11.2017, às 16h, para a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo 

constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com 

advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da 

audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que 

compareça na audiência. 5. Consigne-se as advertências legais, em 

especial a eventual ausência das partes, nos termos do art. 7º, do Diploma 

Legal citado, segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da 

confissão quanto à matéria de fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 

setembro de 2017. MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002748-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALMO HERNANDES GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISSANDRA CORTEZ (RÉU)

 

Visto. Compulsando os autos, verifico que assiste razão douto Defensor 

Público no que diz respeito ao polo passivo da demanda. Assim, determino 

a intimação da parte autora para que a mesma realize a retificação do polo 

passivo, substituindo o nome da de cujos pelo nome do único herdeiro da 

mesma, qual seja, GUSTAVO CORTEZ GARCIA, no prazo de 15 (quinze) 

dias e na sequencia retifique-se, também, a Sra. Gestora no sistema. Com 

a devida correção, declaro saneado o referido procedimento. Entendo 

prudente a realização de audiência de instrução e julgamento, inclusive 

pertinente a prova oral. Assim, designo audiência de conciliação, instrução 

e julgamento para o dia 06 de março de 2018, às 14:00 horas, devendo a 

parte autora apresentar o rol de testemunhas juntamente com a retificação 

do polo passivo e intimá-las para referida audiência. Fixo como ponto 

controvertido da demanda, sem prejuízo de outros que poderão ser 

formulados no decorrer da instrução, a existência e o lapso temporal da 

união estável havida entre o autor Sr. Dalmo Hernandes Garcia e 

Marissandra Cortez. Quanto ao depoimento pessoal, intimem-se a parte 

autora pessoalmente, via mandado, nos termos do artigo 385, § 1º, do 

CPC. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004699-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LICIA MARA DE BARROS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JHENYFFER RAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004699-35.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora e seu procurador, pessoalmente, a se manifestarem nos autos, em 

05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, 

sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo 

único do art. 274 do mesmo Codex. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de outubro de 2017. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Manifestação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007838-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. S. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que, em diligencia fiquei impossibilitado de proceder com a 

Citação e a Intimação de EDENCA CANDIDA DA SILVA MARQUES face 

não localizá-la pessoalmente sendo que no mapas que tive acesso no 

referido bairro não consta a rua descrita no mandado... 

RONDONÓPOLIS/MT, 11 de janeiro de 2018. NEIRIVALDO DOS SANTOS 

PEREIRA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010074-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. R. D. R. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1010074-17.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC). 2. Presentes os 

pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo 

à parte requerente isenção prevista no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. 

Designo o dia 01.03.2018, às 15h, para a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo constar no mandado as 

advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com advertência de que o 

prazo para contestar fluirá a partir da realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para que compareça na audiência. 4. No 

mais, sem prejuízo da determinação supra, havendo necessidade de maior 

elucidação dos fatos e para que o juízo tome conhecimento das reais 

condições das partes, determino a imediata realização de estudo 

psicossocial com as partes e a criança. 5. Após o cumprimento da 

determinação supra, abra-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público. 6. No intuito de resguardar o interesse da criança, que, 

como noticia a peça vestibular, se encontram sob a responsabilidade da 

parte autora, defiro a guarda provisória nos moldes requeridos, devendo 

ela ser intimada para assinar o respectivo termo. 7. A parte autora deverá 

ser informada que a guarda ora concedida tem caráter temporário, 

podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam situações que 

demandem deste juízo providência necessária à proteção do infante. 3. 

Havendo prova pré-constituída da paternidade (certidão de nascimento da 

parte autora que instrui a inicial), defiro os alimentos provisórios 

requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), 

fixando-os, tendo em vista a não comprovação do real rendimento 

auferido pela parte demandada, em 30% do salário mínimo vigente, 

correspondendo hoje a 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez 

centavos), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

citação, na conta bancária a ser informada pela parte autora, ou pago 

diretamente mediante recibo. 11. Intime-se. 12. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005841-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE NUNES DE SOUSA (REQUERENTE)

EVANDRO NUNES DE SOUSA (REQUERENTE)

HERILIO NUNES DE SOUSA (REQUERENTE)

MARIA INES NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

LINAETH NUNES SOUSA PEREIRA (REQUERENTE)

MARIA JOSE SOUSA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO)

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n.º 1005841-74.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o feito. 2. 
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Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira declinada na inicial 

para que informe ao juízo quanto à existência de numerário em conta 

bancária em favor da de cujus. 4. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que não há outros 

herdeiros do falecido além dos descritos no processo, utilizando-se para 

tanto, de declarações com firma reconhecida de ao menos 3 (três) 

testemunhas. 5. Após, vista ao representante do Ministério Público. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de 

outubro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000748-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE ARAUJO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIONE MACIEL MELO FEITOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000748-33.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora para que informe o número da conta para que 

sejam realizados os depósitos dos valores descontados em folha de 

pagamento, bem como, cópia da documentação exigida, conforme 

solicitado no ofício da SEGES/MT, ID 11097573, no prazo de 05 dias. 

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2018 GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS 

MORAES /GESTORA DE SECRETARIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000565-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. L. (RÉU)

 

Processo n.º 1000565-96.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO aforada por JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS em 

face de MARILENE LOPES LEAU (qualificados na peça vestibular). 2. As 

partes celebraram acordo, conforme termo de audiência carreado aos 

autos, avençando acerca da partilha de bens (ID: 10473561). 3. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 4. Tendo em vista que o casamento restou comprovado pela 

certidão de casamento juntada ao feito e as partes transigiram com vistas 

à solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos 

autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 5. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que as partes são legítimas e estão bem 

representadas, bem como que inexistem irregularidades nem questões 

pendentes de apreciação, pelo que a homologação do acordo é medida 

que se impõe. 6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, julgo procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, 

III, b, do Estatuto Processual Civil, para decretar, nos termos do art. 1.571, 

IV, do Código Civil e art. 226, §6º, da Constituição da República, o divórcio 

postulado por JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS em face de MARILENE LOPES 

LEAU (qualificados nos autos). 7. Sem condenação em custas e nem em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 8. Averbe-se a presente decisão no assentamento do registro 

civil. 9. Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, 

expedindo-se os mandados de inscrição e averbação. 10. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000137-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR JULIA DE SOUSA (AUTOR)

ENEDINO MENDES DE SOUSA JUNIOR (AUTOR)

MARIA JULIA DA SILVA SOUSA (AUTOR)

LUCIA MARIA SOUSA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDINO MENDES SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000137-17.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora para que traga aos autos a certidão negativa de 

débitos da Fazenda Pública Federal. Rondonópolis, 16 de janeiro de 2018 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006462-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA TEREZINHA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO LUIS GONCALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006462-71.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora PARA PROVIDENCIAR O COMPARECIMENTO da 

mesma, juntamente com o interditada na POLICLÍNICA CENTRAL situada na 

Rua Treze de maio ,886, Centro para Pericia com a Médica Psiquiátrica Dra 

MARIA APARECIDA VALE GALVÃO, agendada para 31 de janeiro de 2018 

às 07:00 Rondonópolis, 18 de janeiro de 2018

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002133-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YRLAINY SALLES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MARTINS KAWABATA OAB - MT12389/O-O (ADVOGADO)

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON SALLES CORREIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002133-50.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora PARA PROVIDENCIAR O COMPARECIMENTO da 

mesma, juntamente com a interditada na POLICLÍNICA CENTRAL situada na 

Rua Treze de maio ,886, Centro para Pericia com a Médica Psiquiátrica Dra 

MARIA APARECIDA VALE GALVÃO, agendada para 07 de fevereiro de 

2018 às 07:00 Rondonópolis, 18 de janeiro de 2018

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003480-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALGACIR TRICHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EGLISTONE SOARES MIRANDA OAB - MT13045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO TRICHES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003480-84.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora PARA PROVIDENCIAR O COMPARECIMENTO da 

mesma, juntamente com a interditada na POLICLÍNICA CENTRAL situada na 

Rua Treze de maio ,886, Centro para Pericia com a Médica Psiquiátrica Dra 

MARIA APARECIDA VALE GALVÃO, agendada para 09 de fevereiro de 
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2018 às 07:00 Rondonópolis, 18 de janeiro de 2018

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708107 Nr: 2942-96.2012.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA CRISTINA DE LIMA MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAQUE MAGGI SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO 

(ATUALIZADO) - OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) SOILA JORDANA PEREIRA, para devolução dos 

autos nº 2942-96.2012.811.0003, Protocolo 708107, no prazo de 48 

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

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 879269 Nr: 10016-31.2017.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEUDES NAZARÉ OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:MT/4.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Ante o exposto e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, 

conheço ex officio da ausência de interesse de agir, motivo pelo que 

indefiro a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC, e extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VI, do Codex de 

Processo Civil. 13. Sem condenação em custas processuais e honorários 

advocatícios, eis que as partes litigaram sob o pálio da justiça gratuita.14. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 724774 Nr: 5743-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDIMAR CARVALHO, Lecy de Oliveira Ponte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE THEREZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060, MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO - 

OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 Diante do exposto, INDEFIRO a impugnação à avaliação apresentada e 

mantenho os valores atribuídos pelo Oficial de Justiça aos bens, para que 

produza os fins de Direito.DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOEm que pese 

algumas manifestações favoráveis à designação de uma audiência de 

conciliação, entendo que sua realização, neste momento, será 

inviável.Compulsando os autos, verifico ainda ser muito improvável uma 

composição das partes, pois o próprio autor demonstrou seu desinteresse 

na conciliação.Vale considerar, além do abalo emocional que envolve as 

discussões familiares, há ainda o desgaste físico do viúvo meeiro, que 

hoje conta com 85 anos e, aparentemente, é cadeirante.Desta forma, 

pelos princípios da economia e celeridade processual, INDEFIRO o pedido 

de realização de audiência de conciliação formulado pelos 

interessados.No mais, INTIMEM-SE os requeridos, para que se manifestem 

nos autos sobre a possibilidade de transação, nos termos do pedido de 

fls. 120/122 ou, caso contrário, apresentem eventual proposta de seu 

interesse.Por fim, promovam-se as anotações necessárias quanto a 

prioridade no andamento deste processo.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 708528 Nr: 3384-62.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE FRANCIELI TSCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NELSON CORREIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/MT, 

MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Pelo exposto, em conformidade com o parecer ministerial e atendendo a 

tudo mais que dos autos consta, resta-me HOMOLOGAR, como 

efetivamente HOMOLOGO, nos termos do artigo 654, do CPC, a partilha 

dos bens deixados pelo “de cujus”, conforme consignado no plano 

apresentado pela inventariante.Custas pela parte autora. Sem condenação 

em honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE os 

formais de partilha aos interessados, referindo-se aos bens que lhe 

tocarem, com as peças necessárias.Decorrido o prazo para retirada do 

formal, proceda-se o arquivamento com as baixas de estilo.Publicada e 

registrada eletronicamente, intimem-se e cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 783414 Nr: 7552-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARA, RAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 Visto.

Considerando que a autora e o requerido não foram intimados e 

considerando que há notícia que os mesmos se reconciliaram, intime-se a 

parte autora para manifestar-se quanto a continuidade ou não do presente 

feito no prazo de 60 (sessenta) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 825931 Nr: 5023-76.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSF, ASF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos vinte e nove (29) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e 

dezessete (2017), às 15h, neste Município e Comarca de Rondonópolis, no 

Auditório da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, onde se 

encontrava presente o Exmo. Sr. Dr. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS, MM. 

Juiz de Direito, comigo assessor de gabinete, a quem o MM. Juiz ordenou 

que, após as formalidades de estilo, levasse a público o pregão na 

audiência de instrução e julgamento, nos autos da AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE intentada por MARIA 

LEIDE DE SOUZA em face de RONALDO DA SILVA FERNANDES e 

ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES. Feito o pregão, foi constatada a 

presença da requerente acompanhada por seu procurador, Dr. Ilmar Sales 

Miranda, bem como a presença dos requeridos acompanhados por sua 

patrona, Dr.ª Letícia Batista de Souza. Certificada a presença da 

inventariante do espólio de João Evangelista Fernandes, Sr.ª Elisângela da 

Silva Fernandes.
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Aberta a audiência, tentada a conciliação a mesma restou exitosa nos 

seguintes termos: “As partes concordam com o reconhecimento judicial da 

união estável havida entre a parte autora e João Evangelista Porto 

Fernandes, qualificados nos autos, no período de janeiro de 2010 a 

outubro de 2015. As partes renunciam ao prazo recursal.” Dada a palavra 

ao advogado da requerente, pelo mesmo foi dito: “MM. Juiz, pela 

homologação.” Dada a palavra à advogada dos requeridos, pela mesma foi 

dito: “MM. Juiz, pela homologação.” Dada a palavra ao representante do 

Ministério Público, pelo mesmo foi dito: “MM. Juiz, pela homologação do 

acordo.” A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte SENTENÇA: 

“Vistos etc, trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM intentada por MARIA LEIDE DE SOUZA 

em face de RONALDO DA SILVA FERNANDES e ALEXANDRE DA SILVA 

FERNANDES (qualificados nos autos). Aberta a audiência tentada a 

conciliação a mesma restou exitosa nos termos supra. Dessarte, 

considero satisfeitas as exigências legais, de maneira que a homologação 

do acordo supra é medida que se impõe, homologando o ajuste de vontade 

entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, EXTINGO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Digesto 

Processual Civil e art. 1.723, do Código Civil, para homologar, por 

sentença, o acordo de vontades das partes, reconhecendo a sociedade 

de fato havida entre estes, e decretando a sua dissolução, que se regerá 

pelas cláusulas e condições constantes do acordo supra. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios. 

Homologo a renúncia ao prazo recursal, transitando em julgado a presente 

decisão neste ato. Saem os presentes intimados. Publicada em audiência, 

registre-se. Após, arquive-se, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Cumpra-se.” Nada mais, determinou o MM. Juiz que 

se encerrasse o presente. Eu, ______________________, Maykon 

Douglas Miranda Campos, Assessor de Gabinete II, lavrei o presente 

termo, que vai devidamente assinado.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 

Requerente:__________________________________________________

_

A d v .  d a 

requerente:_____________________________________________

Requerido:___________________________________________________

_

Requerido:___________________________________________________

_

Adv.ª dos Requeridos:__________________________________________

TERMO DE DEPOIMENTO PESSOAL DA REQUERENTE

Aos vinte e nove (29) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e 

dezessete (2017), às 15h, neste Município e Comarca de Rondonópolis, no 

Auditório da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, onde se 

encontrava presente o Exmo. Sr. Dr. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS, MM. 

Juiz de Direito, comigo assessor de gabinete, compareceu a Sr.ª Maria 

Aparecida Marques Neves (já qualificada nos autos), que, às perguntas, 

respondeu: “___.” Dada a palavra ao advogado da requerente, pelo 

mesmo foi dito: “MM. Juiz, nada a perguntar.” Dada a palavra à advogada 

dos requeridos, pela mesma foi dito: “MM. Juiz, nada a perguntar.” Dada a 

palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: “MM. 

Juiz, nada a perguntar.” Nada mais, determinou o MM. Juiz que se 

encerrasse o presente. Eu, _____________________, Maykon Douglas 

Miranda Campos, Assessor de Gabinete II, lavrei o presente termo, que vai 

devidamente assinado.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 ADALTO JOSÉ DE OLIVEIRA

Promotor de Justiça

Depoente:___________________________________________________

A d v .  d a 

requerente:_____________________________________________

Requerido:___________________________________________________

_

Requerida:___________________________________________________

_

A d v .  d o s 

Requeridos:____________________________________________

TERMO DE DEPOIMENTO PESSOAL DA REQUERIDA

Aos vinte e nove (29) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e 

dezessete (2017), às 15h, neste Município e Comarca de Rondonópolis, no 

Auditório da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, onde se 

encontrava presente o Exmo. Sr. Dr. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS, MM. 

Juiz de Direito, comigo assessor de gabinete, compareceu a Sr.ª 

Claudilene Nunes do Nascimento / Claudinei Nunes do Nascimento (já 

qualificada nos autos), que, às perguntas, respondeu: “___.” Dada a 

palavra à advogada dos requeridos, pela mesma foi dito: “MM. Juiz, nada a 

perguntar.” Dada a palavra ao advogado da requerente, pelo mesmo foi 

dito: “MM. Juiz, nada a perguntar.” Dada a palavra ao representante do 

Ministério Público, pelo mesmo foi dito: “MM. Juiz, nada a perguntar.” Nada 

mais, determinou o MM. Juiz que se encerrasse o presente. Eu, 

_____________________, Maykon Douglas Miranda Campos, Assessor 

de Gabinete II, lavrei o presente termo, que vai devidamente assinado.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 ADALTO JOSÉ DE OLIVEIRA

Promotor de Justiça

Depoente:____________________________________________________

__

Requerida:___________________________________________________

_

A d v .  d o s 

Requeridos:____________________________________________

Requerente:__________________________________________________

__

A d v .  d a 

requerente:_____________________________________________

TERMO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DA REQUERENTE

Aos vinte e nove (29) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e 

dezessete (2017), às 15h, neste Município e Comarca de Rondonópolis, no 

Auditório da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, onde se 

encontrava presente o Exmo. Sr. Dr. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS, MM. 

Juiz de Direito, comigo assessor de gabinete, compareceu o Sr. Jatir Perin, 

brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n.º 12R444383, SSP/SC. 

Testemunha compromissada e advertida das penas cominadas ao falso 

testemunho, às perguntas respondeu: “___.” Dada a palavra ao advogado 

da requerente, pelo mesmo foi dito: “MM. Juiz, nada a perguntar.” Dada a 

palavra à advogada dos requeridos, pela mesma foi dito: “MM. Juiz, nada a 

perguntar.” Dada a palavra ao representante do Ministério Público, pelo 

mesmo foi dito: “MM. Juiz, nada a perguntar.” Nada mais, determinou o MM. 

Juiz que se encerrasse o presente. Eu, _____________________, 

Maykon Douglas Miranda Campos, Assessor de Gabinete II, lavrei o 

presente termo, que vai devidamente assinado.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 ADALTO JOSÉ DE OLIVEIRA

Promotor de Justiça

Testemunha da requerente:_____________________________________

Requerente:__________________________________________________

_

A d v .  d a 

requerente:_____________________________________________

Requerida:___________________________________________________

_

Requerido:___________________________________________________

_

A d v .  d o s 

Requeridos:____________________________________________

TERMO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DOS REQUERIDOS

Aos vinte e nove (29) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e 

dezessete (2017), às 15h, neste Município e Comarca de Rondonópolis, no 

Auditório da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, onde se 

encontrava presente o Exmo. Sr. Dr. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS, MM. 

Juiz de Direito, comigo assessor de gabinete, compareceu o Sr. João 

Wilson Pereira Alves, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n.º 

12R761803, SSI/SC. Testemunha compromissada e advertida das penas 

cominadas ao falso testemunho, às perguntas respondeu: “__.” Dada a 

palavra à advogada dos requeridos, pela mesma foi dito: “MM. Juiz, nada a 

perguntar.” Dada a palavra ao advogado da requerente, pelo mesmo foi 

dito: “MM. Juiz, nada a perguntar.” Dada a palavra ao representante do 
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Ministério Público, pelo mesmo foi dito: “MM. Juiz, nada a perguntar.” Nada 

mais, determinou o MM. Juiz que se encerrasse o presente. Eu, 

_____________________, Maykon Douglas Miranda Campos, Assessor 

de Gabinete II, lavrei o presente termo, que vai devidamente assinado.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 ADALTO JOSÉ DE OLIVEIRA

Promotor de Justiça

T e s t e m u n h a  d a s 

requeridas:______________________________________

Requerido:___________________________________________________

_

Requerida:___________________________________________________

_

A d v .  d o s 

Requeridos:____________________________________________

Requerente:__________________________________________________

_

A d v .  d a 

requerente:_____________________________________________

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381484 Nr: 9716-55.2006.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JOSÉ SERGIO M. RIBEIRO, para devolução dos 

autos nº 9716-55.2006.811.0003, Protocolo 381484, no prazo de 48 

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

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407787 Nr: 3498-40.2008.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) KELSON GIORDANI M. DA SILVA, para 

devolução dos autos nº 3498-40.2008.811.0003, Protocolo 407787, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 350033 Nr: 5206-33.2005.811.0003

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPF, LMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2005/553

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 47.

2. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 426893 Nr: 9035-80.2009.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO JOSÉ DOS SANTOS, MARLY TAVEIRA LIMA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO FERREIRA DOS SANTOS, ELZINETE 

LOPES CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFIRIO - 

OAB:13715/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 Visto.

Considerando a certidão de fls. 394, EXPEÇA-SE novo mandado de 

AVALIAÇÃO do imóvel discutido na presente demanda.

Para tanto, atente-se o Sr. Meirinho responsável pela diligência, para que 

seja discriminado separadamente o valor atribuído ao terreno e às suas 

benfeitorias.

Com o resultado, manifestem-se as partes.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 722641 Nr: 3650-15.2013.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DE SOUZA 

CANDIDO - OAB:16871/O

 Processo n.º 3650-15.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Indefiro o pleito de fls. 202/203, por ausência de amparo legal.

2. No mais, intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003281-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON VICENTE VITORINO MARTINS (REQUERIDO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO: 1ª Vara Especializada da Família e Sucessões. Proc. 

nº. 1003281-96.2016.8.11.0003. Investigação de Paternidade. Autor: J.P. 

DA S. e Requerido: DALTON VICENTE VITORINO MARTINS. FINALIDADE: 

CITAÇÃO da parte rEQUERIDA, acima indicada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para querendo contestar o pedido no 

prazo legal. ADVERTENCIA: O prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo do edital. Não sendo contestada, 
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presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados pela autora na inicial. 

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: A mãe do investigante conviveu com o 

investigado, pelo período de 06 (seis) meses, de 15 de outubro de 1999 a 

30 de maio de 2000, ocasião esta em que soube da concepção do 

investigante e, por esse motivo a abandonou. Por várias vezes foi 

procurado pela mãe do investigando, em Primavera do Leste/MT, onde 

tinha sua pecuária, porém, sempre prometeu ir ao cartório para registrar o 

investigante e arcar também com o ônus de sua criação e nascimento, 

ficando tudo isso só na promessa. DESPACHO/DECISÃO: " Vistos etc. 1. 

Defiro o pleito ID: 10060517, devendo a parte requerida ser citada na 

forma editalícia, nos moldes do art. 256, II, do Código de Ritos. 2. Decorrido 

o prazo, em atenção ao disposto no art. 72, II, do Código de Ritos, nomeio 

como curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

representada pelo Dr. Júlio César de Ávila, defensor público lotado nesta 

Comarca, para o patrocínio dos interesses da parte requerida, devendo 

ser intimado para requerer o que de direito. 3. Após, abra-se vista dos 

autos à parte autora e ao representante do Ministério Público, para sua 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Empós, conclusos. 5. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de novembro 

de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito" Eu, G.E.S.M.- 

Técnica Judiciária, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

FINALIDADE: AUTOS N.º 2076-20.2014.811.0003 - CITAÇÃO DO(S) 

REQUERIDO (S) PAULO CESAR GONÇALVES DUARTE, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial. Bem como da 

decisão que fixou os alimentos provisórios em 70% (quarenta por cento) 

do salário mínimo mensal, a serem depositados na conta bancária Banco 

do Brasil, Agência 2970-X, Conta 25.580-7. Eu, , Márcia Regina Bueno de 

Camargo Dib, digitei. Rondonópolis - MT, 19 de dezembro de 2017. Hélio 

Avelino dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010381-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

ALDEMIRO ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

ADEMILSON SEBASTIAO DA SILVA CLAUDIO (REQUERENTE)

AGUINALDO ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

AMARILDO ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDES DA SILVA CLAUDIO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010381-68.2017.8.11.0003 Vistos etc., A concessão dos benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita será apreciada depois da apresentação 

do rol de bens a serem inventariados. Nomeio inventariante o requerente 

ALDEMIRO ANTONIO CLAUDIO (art. 617, I, CPC), facultando-o a firmar 

compromisso em 05 (cinco) dias, devendo prestar as primeiras 

declarações em vinte (20) dias, independente de nova intimação, 

dispensando-se a lavratura do respectivo termo. Sem prejuízo, deverá o 

inventariante apresentar, no mesmo prazo, os seguintes documentos: a) 

certidão de nascimento ou de casamento dos herdeiros, conforme o caso; 

b) documento de representatividade processual de todos os herdeiros e 

de seus respectivos cônjuges, acompanhados de seus documentos 

pessoais (CPF e RG); c) certidões negativas de débito municipal, estadual 

(expedida pela PGE) e federal em nome da falecida; d) Guia de Informação 

e Apuração de ITCD devidamente acompanhada da avaliação 

administrativa do acervo patrimonial inventariado. Citem-se, após, os 

interessados não representados, se for o caso, em havendo interesse de 

menor/incapaz intime-se o Ministério Público e em seguida, a Fazenda 

Pública, manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro em 20 dias ou atribuir valores que 

poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se expressamente. 

Destarte, deverá o inventariante providenciar certidão negativa de 

testamento, no prazo de 30 dias, nos moldes do art. 2º do Provimento n.º 

56/2016-CNJ, eis que documento indispensável à propositura da presente 

ação. Sem prejuízo, quando da apresentação da Guia de Informação e 

Apuração do ITCD acompanhada da avaliação administrativa dos bens, 

deverá a inventariante retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da 

causa em inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do 

espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar 

Peluso, j. 19.5.1998). Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007000-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDMAR REGINALDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1007000-52.2017.8.11.0003 Vistos etc., Malgrado o petitório retro (ID 

10488643), verifica-se que a autora não cumpriu integralmente a 

determinação alhures lançada (ID 10125403). Destarte, intime-se 

novamente a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar a 

omissão apontada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, CPC). Após, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2017. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005379-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. J. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. T. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA FAZER COMPARECER A 

SENHORA CAMILA, NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DESTA COMARCA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

ASSINAR TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001452-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. N. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. N. S. (REQUERIDO)

C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO)

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1001452-80.2016.8.11.0003 Vistos etc., 01. Cuida-se de pedido de tutela 

de urgência na forma incidental manejado pela requerida com o objetivo de 

obter a regulamentação do direito de visitas aos filhos, atualmente sob a 

guarda da avó paterna, porquanto a parte autora estaria obstando o 

contato entre mãe e filhos indevidamente e em prejuízo aos menores. 

Destarte, pondero que para a concessão de qualquer liminar, deve o 

magistrado analisar de forma concisa a existência dos requisitos legais. 

Pois bem, em se tratando de guarda/visitas de menores, esta deve 
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assentar-se no sentido de busca do bem-estar da criança e/ou 

adolescente e a sua segurança econômica e emocional. Em razão disso e 

da própria natureza do instituto, por envolver direito familiar, sentimentos 

pessoais e, em especial, o interesse das crianças, tenho que comprovado 

documentalmente o vínculo parental de maternidade/filiação existente entre 

a requerida e os menores S. N. S. N. e S. S. N., a vista da atual 

circunstância existente entre as partes o convívio entre mãe e filhos é 

essencial para fortalecer os vínculos afetivos, devendo em todo caso ser 

estabelecida uma rotina regular e saudável às crianças, razão há para a 

forma de visitação ser estipulada imediatamente. Diante disso, 

vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão de 

tutela de urgência liminarmente na forma do art. 300, §2º, primeira parte do 

CPC. Assim, a fim de proteger os interesses dos menores, acima de 

quaisquer outros, fixo as visitas para a mãe da seguinte forma: a) todo 

segundo final de semana do mês devendo as crianças serem 

disponibilizadas à autora a partir das 09h do sábado até domingo às 20h; 

b) as crianças também deverão estar na companhia mãe nos feriados 

prolongados, respeitando os horários acima estipulados, com início às 09h 

e término às 20h; c) metade do período de férias escolares; d) 

festividades de final de ano haverão de ser alternadas entre a genitora e 

atual guardiã, iniciando-se o próximo Natal/2017 com a mãe e o Ano 

Novo/2018 com os guardiões, regime que deverá ser cumprido fielmente 

por ambas as partes, sob pena de responsabilidade, inclusive de 

responder por ato de alienação parental, na forma da Lei 12.318/10. 

Considerando a iminência do início do recesso forense, bem como o fato 

de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública, intime-se a 

requerente pessoalmente do presente decisum, através de mandado 

judicial a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça Plantonista. Em caso de 

eventual resistência da parte autora em atender o presente comando, 

bastando mero requerimento da genitora, desde já autorizo a expedição de 

mandado de busca e apreensão, devendo o ato ser cumprido pelo Sr. 

Oficial de Justiça Plantonista, com devida observância da regra disposta 

no art. 536, §2º do NCPC, salientando que a respectiva diligência 

necessita ser efetivada com especial ponderação, calma e cautela pelo 

Senhor Meirinho que informará a parte o fato de se tratar de medida 

provisória, que poderá vir a ser revogada se vier ele a provar direito 

contrário no decorrer do processo, em que ainda serão ouvidos seus 

argumentos. O oficial de Justiça lavrará auto circunstanciado, assinado 

por duas testemunhas. No decorrer da diligência em havendo absoluta 

necessidade, o senhor Oficial de Justiça Plantonista poderá arrombar 

portas e requisitar imediatamente e sem mais formalidades, 

acompanhamento de policiais. 02. Por conseguinte, superadas as 

questões acima sopesadas, denota-se que estão preenchidos os 

pressupostos processuais de existência (citação válida, etc) e validade 

(objetivos e subjetivos), devendo, portanto, o feito caminhar 

necessariamente para a instrução processual. Assim sendo, entendendo 

necessária a dilação probatória, fixo os seguintes pontos controvertidos 

sobre os quais deverão recair as provas em torno da causa de pedir e 

pedido da presente ação: a aferição de quem reúne melhores condições 

para o exercício da guarda dos menores, assim como qual a modalidade 

guarda e regime de visitação capaz de atender de maneira satisfatória o 

princípio do melhor interesse da criança. Desta forma, DEFIRO as 

seguintes provas úteis postuladas pelas partes: 1) ORAL consistente na 

oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da intimação da presente (art. 357, § 4º, NCPC), sob pena de 

preclusão, devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no 

artigo 455, § 1º, do NCPC; 2) DOCUMENTAL, consistente na juntada de 

outros documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma 

do artigo 435, do NCPC; 3) OITIVA INFORMAL dos menores, nos termos 

postulados pelo Ministério Público (ID 5075088). Com relação ao 

depoimento pessoal, desde já ressalvo que sendo o magistrado o 

destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece 

o artigo 371 do NCPC, dispenso o depoimento das partes por entender 

desnecessário ao deslinde da questão, pois tal prova nada mais trará que 

a reprodução do que já foi por elas afirmado na inicial e contestação, 

respectivamente. Ressalto que o dia a dia forense tem revelado ser 

referida atividade probatória contraproducente e ineficaz a busca da 

verdade real. De mais a mais, a teor do disposto no art. 370 do NCPC, o 

Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a produção 

daquelas que entenda por necessárias ao deslinde da controvérsia posta 

em julgamento, bem como indeferir as que tenha como inúteis ou 

meramente protelatórias, não caracterizando tal ato cerceamento de 

defesa. Por derradeiro, para a produção da prova oral deferida, designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 03 de abril de 2018, às 16 

horas, devendo o Sr. Gestor Judicial adotar as providências necessárias 

à sua efetiva realização. 03. Intimem-se as testemunhas arroladas pela 

parte autora, conforme petição registra no ID 4917685. 04. Solicite-se a 

devolução da missiva que alude o ID 6137356, devidamente cumprida. 05. 

Intime-se a parte autora pessoalmente para comparecimento à audiência 

de instrução e julgamento acompanhada das crianças S. N. S. N. e S. S. 

N.. 06. Ciência à Defensoria Pública e ao UNIJURIS. Intimem-se. 

Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 19 de 

dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002614-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (REQUERIDO)

M. F. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002614-13.2016.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

a sua emenda. 2. Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. 4. Designo audiência de conciliação para a data de 04 de 

abril de 2018, às 16h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste 

Juízo. 5. Cite-se a requerida Marlene, nos moldes do artigo 695, §1º do 

NCPC, para que venha a comparecer à r. audiência. Na audiência, se não 

houver acordo, poderá a parte ré contestar o presente, desde que o faça 

por intermédio de advogado, no prazo legal. Cite-se, também, o 

demandado, todavia por edital, com prazo de trinta dias, para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do dia 

útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos 

do CPC/2015), sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados 

na inicial (art. 341, NCPC). Transcorrido in albis o prazo da resposta, 

nomeio curador especial ao requerido, o ilustre Advogado componente do 

UNIJURIS, Dr. Samir Badra Dib, conforme o art. 72, II, do NCPC, devendo 

ser a ele aberta vistas dos autos para que oferte a competente defesa. 6. 

Sem prejuízo, determino ao setor competente deste Juízo que proceda a 

realização de estudo psicossocial (ECA, art. 167) no domicílio das partes, 

sem prévio aviso, aferindo-se as condições econômicas, higiênicas, 

morais, afetivas e sociais (perante os vizinhos, escola e local de trabalho) 

para criação e educação da menor, em laudo circunstanciado no prazo de 

20 (vinte) dias. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009011-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1009011-54.2017.8.11.0003 Vistos etc., 01. Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada através da petição registrada no ID n.º 

10696853. Doravante, procedam-se com as devidas retificações junto ao 

sistema. 02. Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil. 03. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. 04. Designo audiência de conciliação para a data de 21 de 

março de 2018 às 14h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste 

Juízo. Cite-se a requerida, intimando-a a comparecer à audiência 

aprazada, acompanhada de advogado, atentando-se a Serventia, no 

cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 

1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo acordo na audiência, poderá a 
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parte demandada contestar o presente, desde que o faça por intermédio 

de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). 05. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT, 29 de novembro de 2017. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010009-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. O. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010009-22.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. 2. DEFIRO à parte autora 

os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º 

do Código de Processo Civil. 3. Trata-se de pedido de tutela provisória de 

urgência em caráter antecedente em que o provimento jurisdicional 

pretendido tem natureza antecipada satisfativa. Com efeito, a parte autora 

pretende obter provimento liminar para que lhe seja concedida a busca e 

apreensão do filho menor A. C. O., porquanto detém em seu favor 

provimento liminar positivo de natureza provisória que lhe concedeu 

regime de convivência com a criança aos finais de semana alternados das 

13 horas do sábado às 19 horas do domingo e feriados prolongados 

alternados, sendo referido direito estaria sendo obstado pela parte 

requerida indevidamente. Registro, que a respectiva decisão concessiva 

do direito de convivência ao autor com o filho menor foi proferida perante 

a ação manejada pelo ora autor em tramitação na 2ª Vara de Família e 

Sucessões da comarca de Várzea Grande-MT (numeração única 

13734-73.2016.811.0002), e considerando a competência absoluta deste 

Juízo para o exame da matéria, conforme inteligência do art. 147 do ECA, 

excepcionalmente, recebo o presente pedido na forma proposta, 

porquanto a noticiada ação de regulamentação de visitas até a presente 

data não aportou a este Juízo. A pretensão do autor, por sua vez, não 

visa assegurar o direito cuja tutela final se pretende (acautelatória), 

consistindo em verdadeira pretensão de antecipação da tutela final, para 

fins de garantir ao requerente o quanto necessário para o exercício do 

direito de visitas já regulamentado oportunamente. Desta forma, recebo o 

pedido como de tutela de urgência de natureza antecipada e determino o 

processamento na forma do art. 303 do CPC, o que faço com amparo no 

que dispõe o art. 305, paragrafo único, do mesmo Codex. 4. Relata o autor 

que está sendo impedido pela requerida de exercer o direito de visitas ao 

filho, na forma estipulada em decisão proferida pelo Juízo da Segunda 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT. 

Destarte, relativamente ao pedido de tutela de urgência de natureza 

satisfativa para de viabilizar o direito de convivência entre pai e filho por 

meio de busca e apreensão, a primeira vista, afiguram-se presentes os 

requisitos autorizadores, quais sejam, a probabilidade do direito do autor e 

o risco de dano, conforme inteligência do art. 300, § 2º do CPC. 

Vislumbra-se a probabilidade do direito, notadamente, diante do teor dos 

documentos que acompanham a exordial que revela ter o autor o direito às 

visitas conferido através de decisão judicial, ao que se denota, em pleno 

vigor, tendo a situação então estabelecida sido alterada de maneira 

repentina por decisão unilateral da parte demandada, portanto 

aparentemente de forma ilegítima. O fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação afigura-se presente quanto ao receio do genitor que a 

sua ausência posso ocasionar reações adversas de ordem emocional em 

prejuízo ao menor. Logo, imperativa a necessidade de se restabelecer o 

estado anterior. Com efeito, à luz das alegações do autor, afigura-se 

premente, a necessidade de se restabelecer o statu quo ante, sob pena 

de se chancelar a presente situação fática aparentemente ilegítima, haja 

vista que o genitor detém o direito às visitas ao filho a serem realizadas na 

cidade de Várzea Grande-MT, conforme estabelecido anteriormente, 

sendo que referidas visitas vinham acontecendo, todavia foram 

interrompidas abruptamente pela genitora. Assim, com fulcro no art. 300, 

§2º do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, 

determinando a busca e apreensão do menor A. C. O. para que possa 

desfrutar do regime de convivência com a família paterna na forma 

estabelecida pela decisão exarada no processo de numeração única 

13734-73.2016.811.0002, atualmente em tramitação perante o Juízo da 

Segunda Vara de Família e Sucessões da comarca de Várzea Grande-MT, 

com termo inicial no próximo final de semana, devendo o genitor buscar o 

filho na residência materna no dia 23/12/2017, às 13 horas e devolvê-la no 

mesmo local no dia 26/12/2017, às 19 horas. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, devendo o ato ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça 

Plantonista, com devida observância da regra disposta no art. 536, §2º do 

NCPC, saliento que a respectiva diligência necessita ser efetivada com 

especial ponderação, calma e cautela pelo Senhor Meirinho que informará 

aos requeridos o fato de se tratar de medida provisória, que poderá vir a 

ser revogada se vier ele a provar direito contrário no decorrer do 

processo, em que ainda serão ouvidos seus argumentos. O oficial de 

Justiça lavrará auto circunstanciado, assinado por duas testemunhas. No 

decorrer da diligência em havendo absoluta necessidade, o senhor Oficial 

de Justiça poderá arrombar portas e requisitar imediatamente e sem mais 

formalidades, acompanhamento de policiais. Cite-se e intime-se a parte 

requerida (via oficial de justiça plantonista) da tutela de urgência ora 

concedida, inclusive para que fique ciente de que: a) se não interpuser o 

respectivo recurso da decisão de tutela de urgência, a presente decisão 

se tornará estável e o processo extinto, na forma do que prescreve o art. 

304 do CPC, ainda que não faça coisa julgada; b) interpondo recurso, a 

petição inicial deverá ser aditada pelo autor na sequência, seguindo-se o 

procedimento das ações de família, com a designação de audiência de 

conciliação. Ciência ao Ministério Público. 5. Considerando a noticiada 

tramitação de ação de oferecimento de alimentos com regulamentação de 

visitas envolvendo as mesmas partes da presente demanda perante o 

Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande-MT (nº 13734-73.2016.811.0002), por força de norma inserida no 

art. 147 do ECA e no art. 53, II do CPC, o foro competente para processar 

e julgar a indigitada demanda é o do domicílio da criança, razão pela qual 

hei por bem avocar referido feito. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - DIVÓRCIO C/C GUARDA 

- FORO COMPETENTE - PREVALÊNCIA DO INTERESSE DOS MENORES - 

LOCAL DE RESIDÊNCIA DO DETENTOR DA GUARDA - ART. 147, I, DO ECA 

- REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1 - A regra do art. 147, I, do ECA, 

que determina a competência absoluta do juízo do local onde regularmente 

é exercida a guarda, prevalece sobre o art. 100, I, do CPC, que fixa o foro 

de residência da mulher para as ações de divórcio. 2 - Tal exegese visa a 

dar prevalência ao princípio do melhor interesse do menor, de modo a 

facilitar a defesa de seus direitos, a teor da súmula 383 do STJ, sendo 

certo que prevalece, inclusive, sobre a regra da perpetuação da 

jurisdição. (STJ, CC 114.328/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi)” (TJ-MG - AI: 

10024132732207001 MG, Relator: Rogério Coutinho, Data de Julgamento: 

27/03/2014, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

07/04/2014). Destarte, tratando-se de competência de natureza absoluta 

inserida no conceito de norma de ordem pública, oficie-se ao mencionado 

Juízo para que remeta a esta unidade judiciária os autos da ação de 

oferecimento de alimentos com regulamentação de visitas envolvendo as 

mesmas partes da presente demanda de nº 13734-73.2016.811.0002 em 

tramitação naquele Juízo, para fins de verificação da incidência do quanto 

disposto no art. 267, V do CPC. Doravante, em não sendo atendida a 

solicitação supra, tornem os autos conclusos para suscitação de conflito 

positivo de competência. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 19 de 

dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009837-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RIVELO PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO)

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA RIVELO PRIMO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009837-80.2017.8.11.0003 Vistos etc., A concessão dos benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita será apreciada depois da apresentação 

do rol de bens a serem inventariados. Nomeio inventariante o requerente 

LUCIANO RIVELO PRIMO, facultando-o a firmar compromisso em 05 

(cinco) dias, devendo prestar as primeiras declarações em vinte (20) dias, 
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independente de nova intimação, dispensando-se a lavratura do 

respectivo termo. Citem-se, após, os interessados não representados, se 

for o caso, em havendo interesse de menor/incapaz intime-se o Ministério 

Público e em seguida, a Fazenda Pública, manifestando-se ela sobre os 

valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro em 20 

dias ou atribuir valores que poderão ser aceitos pelos interessados, 

manifestando-se expressamente. Contudo, sendo todos os herdeiros 

maiores e capazes, além de não existir litígio sobre o patrimônio 

inventariado, poderá o inventariante optar pela conversão do presente em 

arrolamento sumário, máxime por este possuir rito mais célere que o ora 

eleito. Sem prejuízo, quando da apresentação da Guia de Informação e 

Apuração do ITCD acompanhada da avaliação administrativa dos bens, 

deverá a inventariante retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da 

causa em inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do 

espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar 

Peluso, j. 19.5.1998). Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000025-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DIAS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000025-14.2017.8.11.0003 Vistos etc., Considerando a 

documentação derradeiramente encartada aos autos, invocando o 

princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC), abra-se vista às partes para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias, sob pena de preclusão. Após, 

tornem os autos conclusos. Às providências. Rondonópolis-MT, 19 de 

dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003675-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR (REQUERENTE)

MATHEUS LUAN GALVAN SPERANZA (REQUERENTE)

JULIO CESAR SPERANZA (REQUERENTE)

ALISSON GALVAN SPERANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONEIDE GALVAN SPERANZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REQUERENTE PARA PROCEDER O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM CONFORMIDADE COM O 

C Á L C U L O  A N E X O :  C Á L C U L O  D E  C U S T A S  P J E 

1003675-69.2017.8.11.0003 Polo Ativo: JULIO CESAR SPERANZA E 

OUTROS. Polo Passivo: ALCIONEIDE GALVAN SPERANZA. Valor da 

Causa Atualizado R$ 2.797.187,15 DESCRIÇÃO VALOR Custas Judiciárias 

R$ 15.899,03 Taxa Judiciária R$ 15.899,03 Funajuris R$ 31.798,06 

Rondonópolis, 25 de setembro de 2017. Edilma Braga Contadora ESTADO 

DE MATO GROSSO JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

– MT EDÍFICIO DO FORUM – RUA RIO BRANCO, 2299 EDILMA BRAGA 

CONTADORA – PARTIDORA – E DISTRIBUIDORA CÁLCULO DE CUSTAS 

PJE 1003675-69.2017.8.11.0003 Polo Ativo: JULIO CESAR SPERANZA E 

OUTROS. Polo Passivo: ALCIONEIDE GALVAN SPERANZA. Valor da 

Causa Atualizado R$ 2.797.187,15 DESCRIÇÃO VALOR CONTAGEM DE 

CUSTAS (45) R$ 13,50 Distribuidor R$ 13,50 Rondonópolis, 25 de 

setembro de 2017. Edilma Braga Contadora

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000680-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000680-83.2017.8.11.0003 Vistos etc., ROSIDELMA DA SILVA pugna 

por autorização judicial via ALVARÁ para proceder ao levantamento da 

totalidade dos valores disponíveis junto ao Banco Bradesco de titularidade 

do curatelado ROBERTO FONTANELI. Noticia a autora ser a representante 

legal do interditado. O documento constante do ID número 4984322 indica 

a disponibilidade da quantia de R$ 18.561,80 em favor do curatelado junto 

ao Banco Bradesco. Em manifestação, o Ministério Público opinou pelo 

levantamento de R$ 2.000,00 imediatamente e pela intimação da parte 

autora para apresentar planilha atualizada dos gastos mensais com o 

curatelado capaz de justificar o pretenso levantamento integral da quantia 

depositada em conta bancária de titularidade do interditado. Através da 

decisão registrada no ID 8083923 restou concedida a autorização para 

levantamento da quantia indicada pelo Parquet, bem como determinou-se a 

intimação da autora para apresentar a planilha de despesas, na forma 

indicada pelo Ministério Público. Sobreveio pedido da parte autora para 

promover o levantamento de R$ 3.680,31, para fins de cobrir gastos já 

realizados com o curatelado, conforme comprovantes apresentados junto 

ao petitório registrado no ID 8352052. Aportou ao feito relatório de estudo 

psicológico realizado junto à parte autora (ID 9912655). Em seguida, a 

parte autora frisou que acaso não fosse possível o levantamento da 

quantia integral depositada perante a instituição financeira informada na 

exordial, que se autorizasse o levantamento da quantia de R$ 3.860,31 

para fins de cobrir as derradeiras despesas suportadas pela autora com 

os cuidados do curatelado (ID 9959509). Com nova vista do procedimento, 

o Ministério Público reiterou o pleito de intimação da parte autora para 

apresentar a planilha de gastos, nos moldes da cota anterior (ID 

10406327). Assim, oportunizada nova manifestação pela parte autora, 

esta reiterou o pleito de levantamento da quantia equivalente R$ 3.860,31 

(ID 10831570). Relatei o essencial. Decido. Ao compulsar os autos verifico 

a legitimidade da autora, representante legal de ROBERTO FONTANELI. 

Outrossim, extrai-se do documento registrado no ID número 4984322 a 

existência de numerário disponível em favor de ROBERTO FONTANELI 

junto ao Banco Bradesco, os quais haverão de ser revertidos em favor do 

próprio curatelado para fins de custear suas despesas, mediante a 

escorreita demonstração da necessidade para tanto. Destarte, consoante 

disposto no relatório psicológico constante do feito o curatelado depende 

de terceiros para todas as atividades cotidianas, porquanto foi vítima de 

acidente automobilístico, restando sequelas de ordem motora e mental ao 

mesmo, impossibilitando-o de gerir seu próprio patrimônio. Ademais, restou 

evidenciado que os cuidados ao curatelado são dispensados por suas 

filhas e pela autora (cônjuge do interditado), sendo que as despesas 

decorrentes dos gastos médicos com o mesmo são suportadas pela 

autora. Diante disso, tendo a autora demonstrado a necessidade de 

levantamento da quantia informada na petição registrada no ID 10831570, 

hei por bem autorizar o levantamento do referido montante, consoante 

manifestação favorável do Ministério Público para a respectiva liberação 

de valores em favor da autora. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para determinar a expedição de alvará 

autorizando a requerente, ROSIDELMA DA SILVA, a levantar a quantia de 

R$ 3.860,31 (três mil oitocentos e sessenta reais e trinta e um centavos) 

existentes junto ao Banco do Bradesco, em conta bancária de titularidade 

do incapaz ROBERTO FONTANELI. Sem prejuízo, mantenho incólumes os 

termos da decisão registrada no ID 8083923, para fins de determinar 

também a expedição de alvará em favor da autora para levantar a quantia 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) inicialmente deferida. Expeça-se alvará com 

validade de 60 (sessenta) dias. Dispensa-se a prestação de contas. Sem 

custas e honorários. Preclusa a via recursal, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004282-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR BEZERRA DE LIMA LINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004282-19.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Antecipada’ ajuizada por R. L. em 

desfavor de N. B. de L. L. Relata o autor que a interditanda é sua genitora, 

sendo que a mesma encontra-se impossibilitada para o exercício de 

atividades de seu cotidiano, em razão de ser portadora de transtorno 

afetivo bipolar, depressão grave com sintomas psicóticos e demência, 

mostrando-se incapaz de praticar atos da vida civil, razão pela qual 

necessita ter regularizada sua representação legal com a nomeação de 

curador. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Pela decisão 

registrada no ID nº. 3325677, foi deferida a curatela provisória, nomeando 

Curador à interditanda, o Senhor R. L. Em sede de audiência de entrevista 

designada por este juízo, procedeu-se à oitiva da interditanda, nomeou-se 

curador especial à mesma, caso não fosse ofertada defesa, bem como 

deferiu-se a produção de prova pericial (ID nº. 4885417, 4891604 e 

4891607). Manifestação do curador especial nomeado no ID nº 5019093 e 

do autor no ID nº. 5549815. O laudo pericial aportou aos autos no ID nº. 

8164682. Estudos social e psicológico acostados nos IDs nº 9996829 e 

10576245. Instada a manifestar-se, a douta representante do Ministério 

Público opinou pelo acolhimento do pedido inicial, nomeando-se curador à 

requerida (ID nº. 8251956). Feito concluso. É a síntese. Decido. O 

procedimento de interdição sofreu intensas transformações com a entrada 

em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no 

princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo 

Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de 

ser ‘rotulada’ como incapaz, para ser considerada - em uma perspectiva 

constitucional isonômica - dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil”. Bem por isso que aquela Lei, em seus 

art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento jurídico a previsão de 

incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A 

partir disso, estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo 

medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado 

(art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei 

apaga do mundo jurídico a previsão de incapacidade decorrente de 

deficiência, mas destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente 

ao descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova pericial carreada 

aos autos revela que a interditanda não tem condições de gerir seus 

próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos termos da 

curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada aos 

aspectos de natureza patrimonial e negocial. Com efeito, o laudo pericial 

constante do ID nº. 8164682 evidencia que, a interditanda possui 

restrições para atividades da vida diária e está inapta para decidir sobre 

atos da vida civil. A situação de seu quadro de saúde também foi 

constatada por ocasião da audiência de entrevista, bem como dos 

estudos social e psicológico inclusos nos IDs nº 9996829 e 10576245. 

Isso não implicará, por outro lado, declaração de incapacidade civil, não só 

porque não mais remanescem tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas 

porque, quanto à incapacidade relativa por impossibilidade de expressão 

da vontade (art. 4º, III), não há nos autos elemento que demonstre tal 

situação. Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter N. B. de L. L. à curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários, a ser exercida por R. L., a quem competirá 

prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando advertido de 

que necessitará de prévia autorização judicial para que contraia 

obrigações em nome da interditanda. A interdição abrange a prática de 

atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandada em juízo, 

emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos de 

administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 755, 

§3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrado e averbada a sentença junto à certidão de nascimento da 

requerida. Sem custas e honorários ante à gratuidade da justiça 

precedentemente deferida. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002684-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE ARAUJO PORTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA PORTO DE MOURA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002684-30.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela’ ajuizada por 

ROSILDA DE ARAUJO PORTO em desfavor de BRUNA PORTO DE MOURA, 

ambas devidamente qualificados nos autos. Relata a autora ser genitora 

da interditanda, sendo esta acometida por Síndrome de Down, fato que 

retira da requerida o discernimento necessário para os atos da vida 

cotidiana. Salienta que a atual condição da demandada a impossibilita da 

realização de suas atividades diárias e, ainda, a priva de tomar decisões, 

sendo totalmente dependente dos cuidados da autora, reafirmando a 

necessidade da nomeação de curador especial em favor da requerida, 

contando a requerente com a aptidão necessária para o exercício do 

encargo. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Pela decisão 

registrada no ID 1979792, foi deferida a curatela provisória, nomeando 

Curadora à interditanda, a requerente Senhora ROSILDA DE ARAUJO 

PORTO S. Em sede de e entrevista judicial, procedeu-se à oitiva da 

interditanda. Em seguida, nomeou-se curador especial, caso não fosse 

ofertada defesa, dispensando-se, no mesmo ato, a realização de perícia 

médica (ID 3283413 e 3283416). Manifestação do curador especial 

nomeado através da petição registrada no ID 5553616. Aportou aos autos 

relatórios social (ID 10542553). O Ministério Público, através do parecer 

registrado no ID 10818696, opinou pela procedência da demanda para que 

seja decretada a interdição de Bruna Porto de Moura, nomeando-se como 
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curadora especial à incapaz a Sra. Rosilda de Araújo Porto. É o relatório 

necessário. Decido. Com efeito, o procedimento de interdição sofreu 

intensas transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 

13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com 

que a pessoa com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ como incapaz, 

para ser considerada - em uma perspectiva constitucional isonômica - 

dotada de plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de 

adoção de institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão 

apoiada e, extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida 

civil”. Bem por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi 

extirpado do ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil 

absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A partir disso, 

estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). 

MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei apaga do mundo 

jurídico a previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas 

destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente ao 

descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que a interditanda não tem condições 

de gerir seus próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos 

termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada 

aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. Com efeito, além dos 

documentos médicos que acompanham a exordial e o relatório 

corresponde à avaliação social realizada com a interditanda evidenciam 

que a requerida apresenta elevadas restrições para atividades da vida 

diária e está inapta para decidir sobre atos da vida civil, sendo totalmente 

depende do auxilio de terceiros para realizar qualquer atividade no dia a 

dia, além de salientar que a requerente é a pessoa que de fato presta-lhe 

o auxilio necessário para suprir suas necessidades diárias. Nesse 

particular, observa-se trecho do relatório social: “Durante o estudo, Bruna 

etava em casa com os irmãos e nada falou. Contudo era possível 

perceber que Bruna é incapaz e necessita ser interditada para que sua 

genitora responda por ela.” (sic ID 10542553 – página 2) A situação de 

seu quadro de saúde também foi constatada por ocasião da entrevista 

judicial. Isso não implicará, por outro lado, declaração de incapacidade 

civil, não só porque não mais remanescem tais figuras no art. 3º do Código 

Civil, mas porque, quanto à incapacidade relativa por impossibilidade de 

expressão da vontade (art. 4º, III), não há nos autos elemento que 

demonstre tal situação. Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 

754 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para o fim de submeter BRUNA PORTO DE MOURA à curatela restrita a 

aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por 

ROSILDA DE ARAUJO PORTO, a quem competirá prestar contas 

anualmente dos atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará 

de prévia autorização judicial para que contraia obrigações em nome da 

interditanda. A interdição abrange a prática de atos de disposição 

patrimonial, demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu 

patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de 

Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, 

com intervalo de 10 dias. Independente do trânsito em julgado, expeça-se 

o competente mandado de registro da sentença de interdição para Cartório 

de Registro Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença 

junto à certidão de nascimento do requerido. Sem custas e honorários, 

ante a gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000128-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DOS SANTOS SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000128-21.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Curatela com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada’ ajuizada 

por A. M. dos S., em desfavor de F. dos S. S., ambos devidamente 

qualificados nos autos. Relata a autora que o interditando é seu filho, 

sendo que o mesmo encontra-se impossibilitado para o exercício de 

qualquer atividade de seu cotidiano, em razão de possuir retardo mental 

leve, mostrando-se incapaz de praticar atos da vida civil. Com a inicial 

vieram os documentos pertinentes. Pela decisão lançada no ID nº 

4642746, foi deferida a curatela provisória, nomeando Curadora ao 

interditando, a Senhora A. M. dos S. Estudo social encartado aos autos (ID 

nº 5810936). Em sede de audiência de entrevista designada por este juízo, 

procedeu-se à oitiva do interditando, bem como nomeou-se curador 

especial ao mesmo, caso não fosse ofertada defesa (ID nº 7357881). 

Manifestação do curador especial nomeado no ID nº 9034967 e da autora 

no ID nº. 10196968. Em parecer, a representante do Ministério Público 

opinou pelo acolhimento do pedido inicial (ID nº 11002806). Feito concluso. 

É a síntese. Decido. O procedimento de interdição sofreu intensas 

transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal 

lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da pessoa humana, 

pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa 

com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ como incapaz, para ser 

considerada - em uma perspectiva constitucional isonômica - dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil”. Bem 

por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a deficiência não 

afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi extirpado do 

ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil absoluta decorrente 

de deficiência mental ou física. A partir disso, estabelecido está que a 

curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, constituindo medida extraordinária, 

devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, 

preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). MAURÍCIO 

REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei apaga do mundo jurídico a 

previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas destaca que 

isso, contudo, não conduz necessariamente ao descabimento de curatela, 

embora agora prevista como medida extraordinária: “Assim, o fato de um 

sujeito possuir transtorno mental de qualquer natureza, não faz com que 

ele, automaticamente, se insira no rol dos incapazes. (...) A mudança 
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apontada não implica, entretanto, que o portador de transtorno mental não 

possa vir a ter a sua capacidade limitada para a prática de certos atos. 

Mantém-se a possibilidade de que venha ele a ser submetido ao regime de 

curatela. O que se afasta, repise-se, é a sua condição de incapaz”. 

Prossegue aquele autor afirmando que, a partir da sensível mudança de 

paradigmas no trato da pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 

13.146/2015 gerou reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. 

“Isto porque a regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade 

legal por parte do portador de transtorno mental, em igualdade de 

condições com os demais sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). A curatela passa a ter o caráter de medida excepcional, 

extraordinária, a ser adotada somente quando e na medida em que for 

necessária”. Claro ficou, também, que a curatela afeta apenas aspectos 

patrimoniais, mantendo o portador de transtorno mental o controle sobre 

os aspectos existenciais da sua vida, a exemplo do “direito ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto” (art. 85). Nesse norte, afastou-se a exigência de 

termo de curatela em diversas situações, como na emissão de 

documentos oficiais (art. 86) e para o requerimento e recebimento de 

benefícios previdenciários, a partir da inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, 

do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai daí, portanto, que, sendo a pessoa 

deficiente detentora de capacidade civil plena, somente se admite o 

processamento da interdição (entendida como ação de imposição de 

curatela e não mais voltada à declaração da incapacidade civil) quando 

demonstrada a imperiosa necessidade de prática de atos de gestão 

patrimonial pelo curador em razão da impossibilidade do exercício de seus 

direitos pelo interditando, e quando for impossível recorrer-se ao 

mecanismo da tomada de decisão apoiada. Pois bem, a teor do caso 

vertente, entendo que a prova documental médica carreada aos autos 

revela que o interditando não tem condições de gerir seus próprios atos, o 

que justifica, portanto, sua submissão aos termos da curatela, nos termos 

do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada aos aspectos de natureza 

patrimonial e negocial. Com efeito, além do documento médico que 

acompanha a exordial, o estudo social realizado com o interditando 

evidencia que este possui restrições para atividades da vida diária e está 

inapto para decidir sobre atos da vida civil, o que se presume, também, do 

benefício assistencial por incapacidade a que faz jus. A situação de seu 

quadro de saúde também foi constatada por ocasião da audiência de 

entrevista. Isso não implicará, por outro lado, declaração de incapacidade 

civil, não só porque não mais remanescem tais figuras no art. 3º do Código 

Civil, mas porque, quanto à incapacidade relativa por impossibilidade de 

expressão da vontade (art. 4º, III), não há nos autos elemento que 

demonstre tal situação. Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 

754 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para o fim de submeter F. dos S. S. à curatela restrita a aspectos 

patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por A. M. dos S., 

a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, 

ficando advertidos de que necessitará de prévia autorização judicial para 

que contraia obrigações em nome do interditando. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrado e averbada a sentença junto à certidão de nascimento do 

requerido. Sem custas e honorários ante à gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro 

de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000313-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER OAB - MT19321/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. M. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000313-59.2017.8.11.0003 Vistos etc., R. da C. M., representada por 

sua genitora C. A. da C., promove a presente ‘Ação de Alimentos com 

Pedido de Fixação de Alimentos Provisórios’ em face de O. M. dos S., 

todos qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Recebida a exordial, deferiu-se os benefícios da justiça 

gratuita à parte autora e fixou-se alimentos provisórios em favor da menor 

no patamar equivalente a dois salários mínimos. O feito teve seu trâmite 

regular, até que aportou aos autos acordo entabulado entre as partes na 

via extrajudicial, onde estabeleceram a verba alimentar destinada à 

infante, na importância de dois salários mínimos, acrescidas das despesas 

integrais da filha inerentes à saúde, bem como a regulamentação da 

guarda em favor da genitora e o direito de visitas do requerido (ID nº. 

9136414). Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público 

opinou pela homologação do ajuste (ID nº. 10820328). Vieram-me os autos 

conclusos. Relatei o essencial. Decido. Denota-se nos autos que as 

partes acordaram acerca dos alimentos em favor da autora, 

regulamentação da guarda e convivência paterna. Levando-se em 

consideração que a transação realizada entre as partes preserva os 

in te resses  do  incapaz ,  tendo respe i tado  o  b inômio 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe. Por fim, insta salientar, 

por oportuno, que o deferimento da guarda conforme acordaram, não faz 

coisa julgada material, eis que havendo alteração da situação de fato, 

poderá a mesma ser revista no interesse das crianças, consoante se 

infere pelo disposto no artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. 

Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, HOMOLOGO, nos termos do 

artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o entabulado e, declaro, por 

consequência extinto o presente feito. Expeça-se o termo de guarda em 

favor da genitora, oportunamente. Sem custas face à gratuidade da 

Justiça precedentemente deferida. Honorários na forma pactuada (ID nº. 

9136414). Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Ciência ao Ministério Público. P. I. e Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 12 de 

dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003560-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. C. (REQUERIDO)

C. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003560-48.2017.8.11.0003 Vistos etc., 01. Cuida-se de “Ação de 

Guarda Compartilhada c/c Regulamentação de Visitas e Oferecimentos de 

Alimentos” ajuizada por RICARDO CAMPOS CONTÓ em desfavor de 

BELLA DUTRA COELHO CONTÓ, representada por sua genitora e também 

requerente, CAROLINA DUTRA COELHO, todos bem qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos. Em sede de audiência de 

conciliação designada por este juízo as partes entabularam acordo, 

regulamentando-se a guarda da menor Bella Dutra Coelho Contó, a ser 

exercida pela genitora e o direito de visitas a ser exercido pelo genitor na 

forma disposta em r. termo (id nº 9259749). O representante do Ministério 

Público, em parecer, opinou pela homologação do aludido acordo (id nº 

9410169). É o relatório. Decido. Denota-se nos autos que as partes 

acordaram acerca da guarda e direito de visitas da menor Bella Dutra 

Coelho Contó. Insta salientar, por oportuno, que o deferimento da guarda, 

conforme acordaram, não faz coisa julgada material, eis que havendo 

alteração da situação de fato, poderá a mesma ser revista no interesse 

dos menores, consoante se infere pelo disposto no artigo 35 da Lei nº 

8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Por tais razões, em consonância com o 

parecer ministerial, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos o acordo entabulado entre RICARDO CAMPOS 

CONTÓ e CAROLINA DUTRA COELHO acerca da guarda e direito de 

visitas da menor Bella Dutra Coelho Contó. Transitada em julgado, em 
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sendo manifestado o interesse pela parte autora no prazo de cinco dias, 

expeça-se o termo de guarda da menor em favor da genitora. 02. Por fim, 

diante da ausência de qualquer manifestação das partes acerca do 

oferecimento de alimentos, intime-se o autor, através de seu causídico, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção. Intimem-se. Notifique-se o Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis-MT, 12 de 

dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003913-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILSON MORAES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMILLY ABYGAELLY AMORIM DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

INTIMAR O AUTOR PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007325-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE LINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DE SOUZA TORRES (RÉU)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a carta precatória recebida por esta 

Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através 

do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se, 

em obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004979-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. P. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GABRIELLE NAGAI OAB - MT20085/O (ADVOGADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI OAB - 

MT18042/A-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004979-40.2016.8.11.0003 Vistos etc., 1. Cuida-se de Embargos de 

Declaração interpostos pelas requerentes N. B. L e I. B. L., devidamente 

representadas por sua genitora e também requerente, Sra. T. de P. B., 

hostilizando a decisão prolatada no ID 10818643, que indeferiu a quebra 

de sigilo fiscal das pessoas jurídicas em que o requerido figura como 

sócio, bem como a pretensa expedição de ofícios para aferir os 

rendimentos das aludidas empresas. Das razões, colhe-se que a 

irresignação das embargantes se fundamenta no fato de que a r. decisão 

objurgada restou baseada em uma premissa equivocada, supostamente 

eivada pelo vício da contradição, eis que, segundo entendimento 

jurisprudencial colacionado, a quebra de sigilo bancário é possível em 

ações de família, ainda que adentre na esfera de terceiros alheios à lide. 

Postulou pelo deferimento das provas então indeferidas, sob o argumento 

de que o feito já se encontra sob segredo de justiça, sendo equivocado o 

indeferimento da prova requerida nos autos. Certificou-se a 

tempestividade dos embargos no ID 11050361. É o necessário. DECIDO. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo. ‘In casu’, verifico não assistir razão às embargantes, 

sobretudo porque o decisum ora hostilizado não apresenta obscuridade, 

omissão, e tampouco é contraditório, como aduzido. A decisão 

fundamenta-se no entendimento desta magistrada, em consonância com 

os posicionamento jurisprudencial do qual comungo, razão pela qual os 

presentes embargos merecem total rejeição porquanto não vislumbro a 

existência do vício alegado, devendo a parte manejar o recurso apropriado 

para rever a decisão proferida, ante a ausência dos requisitos previstos 

no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o meio utilizado 

não se presta a mudança da decisão, sob pena de denotar-se o seu 

caráter protelatório, com incidência da norma aposta no art. 1.026, § 2º do 

CPC. A propósito: “Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, 

dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para que se adeque a 

decisão ao entendimento do embargante’ (STF, 1ª T., EdclAgRgREsp 

10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067). 

“Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, 

obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos 

de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de 

declaração à modificação da substância do julgado embargado. 

Admissível, excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar 

de equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro 

recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. 

Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já 

decidida, ou estranha ao acórdão embargado” (STJ, Edcl 13845, rel. Min. 

César Rocha, j. 29.6.1992, DJU 31.8.1992, p. 13632). “Os embargos de 

declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior 

elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro 

material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 

94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção 

jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada 

utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em 

consequência, a desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 

158/264, 158/689, 158/993, 159/638). Com efeito, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar a decisão lançada e, 

assim, viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em 

descompasso com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da 

função jurídico-processual desta modalidade do recurso. De mais a mais, 

é sabido que o julgador é o destinatário das provas, cabendo a ele o 

deferimento ou indeferimento daquelas que entenda necessárias ao 

correto deslinde da lide. Ou seja, compete ao magistrado estar 

devidamente amparado em elementos suficientes para chegar ao seu 

convencimento, não se mostrando necessário, com isso, o deferimento de 

toda e qualquer prova no processo. Ou seja, cabe ao juízo formular exame 

da adequação e pertinência das diligências postuladas, cumprindo, ao fim 

e ao cabo, indeferir aquelas inúteis ou protelatórias no feito. Assim, da 

forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado o 

propósito primordial e exclusivo da parte autora na reavaliação da matéria 

já apreciada na decisão, de tal sorte que inexistiu qualquer contradição no 

‘decisum’ invectivado, entendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Diante do exposto, conheço dos presentes 

Embargos de Declaração (ID 10879913), porém, julgo-o IMPROCEDENTE, 

mantendo inalterada a decisão hostilizada (ID 10818643). 2. Sem prejuízo, 

no que se refere ao pretenso aditamento da inicial formulado no petitório 

retro (ID 11110780), forte no quanto disposto no art. 329, II, do CPC (art. 

264, do CPC/1973), dou por prejudicada a análise da pretensão da parte 

autora em incluir outros bens passíveis de partilha no pedido inaugural, eis 

que o aludido pleito foi elaborado após o saneamento do feito, não 

havendo que se falar, ainda, em eventual anuência do demandado com 

relação ao aditamento do pedido. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2017. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000605-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA ERICA MERCEDES REBELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOVERAL ANTUNES REBELO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000605-44.2017.8.11.0003 Vistos etc. Cuida-se de ‘ação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 278 de 1153



inventário negativo’ ajuizada por NORMA ERICA MERCEDES REBELO, com 

o objetivo de declarar a ausência de bens a inventariar do seu falecido 

cônjuge LEOVERAL ANTUNES REBELO. Pois bem, recebida a demanda a 

autora foi nomeada inventariante e determinou-se a sua intimação para 

fins de trazer aos autos os documentos indicados na decisão registrada 

no ID 4742967, quais sejam: "a) certidão de óbito, porquanto junto à 

exordial consta somente o termo de óbito; b) certidão negativa de débito 

municipal, estadual (expedida pela PGE) em nome do falecido; c) certidão 

negativa de bens emitido pelo RGI local e DETRAN-MT em nome do extinto". 

Todavia, a autora trouxe aos autos apenas as certidões negativas de 

débito do Município de Rondonópolis e da PGE-MT, sendo que os 

documentos relativos ao órgão de trânsito e RGI locais foram emitidos em 

nome da própria requerente e não do falecido. Além disso, na decisão 

subsequente, ao ser verificado que o último domicilio do de cujus foi na 

cidade de Campo Novo-RS e o óbito teria ocorrido aos 20/05/1972, 

determinou-se a intimação da inventariante para providenciar as certidões 

negativas de bens daquele estado, assim como as certidões negativas de 

débito do município em questão e do Estado do Rio Grande do Sul. No 

entanto, na sequência a inventariante compareceu perante este Juízo e 

noticiou estar enfrentando dificuldades para a emissão da documentação 

requisitada, bem declarando sua impossibilidade de promover a 

apresentação das mesmas (ID 10151802). Relatei. Decido. Cumpre 

ressaltar, que segundo as novas regras trazidas pelo Novo Código de 

Processo Civil, as condições da ação são o interesse processual e a 

legitimidade de partes e toda vez que do processo não constar qualquer 

uma delas, o juiz não resolverá o mérito (art. 485, VI, CPC). Partindo dessa 

premissa, a teor das condições da ação que norteiam o processo civil 

brasileiro, ausente está o interesse processual da parte, tendo em vista, 

que a autora não foi capaz de atender os requisitos mínimos para fins de 

concessão da tutela final pretendida com a presente actio, ao passo que 

deixou de apresentar o substrato probatório essencial a demonstrar que 

de fato o falecido não deixou qualquer bem registrado em seu nome, 

inviabilizando a pretensa declaração de ausência de bens. Por 

conseguinte, levando em consideração que o interesse processual surge 

da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada por meio 

adequado, o qual determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista 

processual a pretensão da parte autora perdeu sua utilidade e 

necessidade o que inviabiliza o Poder Judiciário de lançar o comando 

pretendido à luz da legislação vigente. Nesta senda, a autora carece de 

seu direito de ação com relação à pretensa declaração negativa de bens 

em relação ao falecido LEOVERAL ANTUNES REBELO, conduzindo o feito 

à extinção sem resolução do mérito a teor do art. 485, VI do Código de 

Processo Civil Brasileiro. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, em face da impossibilidade jurídica do pedido, com 

fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil. Sem custas, eis que as 

partes militam sob o pálio da Justiça Gratuita. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se com as baixas estilares. Dê-se ciência ao Parquet. P. I. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007495-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007495-96.2017.8.11.0003 Vistos etc., ADRIANA RODRIGUES DA 

SILVA e RUBENS ROSA DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, 

ajuizaram a presente AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, relatando que 

contraíram matrimônio sob o regime de comunhão parcial de bens, sem 

possibilidade de reconciliação, sendo que na constância do matrimônio 

não adquiriram bens a partilhar. Os requerentes dispensam 

reciprocamente o pagamento de pensão alimentícia. Informam, ainda, que 

da união adveio o nascimento de três filhos, Eliabe Rodrigues da Silva, 

Samuel Victor Rodrigues da Silva e Kennelly Geovanna Rodrigues da 

Silva, todos menores, cuja a guarda da primeira será exercida pela 

genitora, e dos demais, pelo genitor. Instada a se manifestar, a d. 

representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido e 

consequente decretação do divórcio (id nº 10434851). Relatei o essencial. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL ajuizada 

por ADRIANA RODRIGUES DA SILVA e RUBENS ROSA DA SILVA, ambos 

bem qualificados nos autos. As partes são legítimas e bem representadas, 

presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação. 

O pedido satisfaz às exigências do art. 40 da Lei n. 6.515/77, do art. 

1.580, par. segundo, do Código Civil/2002 e do art. 226, § 6º da 

Constituição Federal. Assim, impõe-se a procedência da pretensão ora 

deduzida. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

petição inicial para DECRETAR O DIVORCIO requerido por ADRIANA 

RODRIGUES DA SILVA e RUBENS ROSA DA SILVA, com fundamento no 

artigo 1580, § 2º do Código Civil, bem como nos artigos 2º, IV c/c art. 40 

todos da Lei 6.515/77, declarando cessados todos os deveres inerentes 

ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens, voltando a 

Requerente a usar o nome de solteira, qual seja, ADRIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA. Outrossim, HOMOLOGO por sentença o acordo pactuado entre 

o casal quanto à guarda para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça precedentemente 

deferida. Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas 

Naturais, bem como o termo de guarda definitivo dos menores em favor do 

respectivo genitor. Após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. 

Notifique-se o Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005598-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. G. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005598-67.2016.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘Ação de divórcio 

litigioso’ movida por E. P. G. O. T., em desfavor de R. T., ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese, que se casou 

com o requerido aos 25 de novembro de 2004, sendo que da união não 

adveio prole, inexistindo patrimônio em comum a ser partilhado, estando 

separados de fato há mais de 10 (dez) anos. Devidamente citado por 

edital (ID 5010497), o requerido deixou transcorrer in albis o prazo para 

contestar a ação (ID 6864077), razão pela qual nomeou-se curador 

especial ao mesmo (ID 4506944). Contestação por negativa geral 

acostada no ID 9572773. A autora impugnou a contestação, requerendo o 

julgamento antecipado do feito (ID 9956361). Relatei o essencial. 

Fundamento. DECIDO. Inicialmente, consigno que o processo encontra-se 

maduro para julgamento, não sendo necessária a designação de audiência 

para colheita de provas, posto que nos autos encontram-se os subsídios 

necessários ao deslinde da demanda, salientando a superveniente 

dispensa da comprovação separação de fato do casal para decretação 

do divórcio. Adentrando ao mérito, conforme salientado acima, trata-se de 

ação de divórcio, onde a Requerente pretende a dissolução da sociedade 

conjugal estabelecida com o Requerido. Sem embargo de entendimentos 

em contrário, entendo que o divórcio por si só não é direito indisponível, 

podendo, no entanto, os efeitos de sua decretação vir a ser, a exemplo 

dos relacionados à guarda de filho e alimentos. Contudo, considerando a 

delimitação do pedido autoral, tenho que não há que se falar em direitos 

indisponíveis, sendo certo que o direito de ruptura do vínculo matrimonial é 

um direito disponível do casal, de modo que perfeitamente cabível a 

aplicação dos efeitos da revelia, notadamente porque tais efeitos incidem 

apenas sobre matéria de fato e não de direito. Ademais, resta claro que a 

pretensão da Requerente é apenas definir a sua situação fática, 

rompendo o vínculo conjugal existente com o Requerido apenas no papel. 

Com efeito, à luz da redação dada ao § 6º do Art. 226 da Constituição 

Federal pela Emenda Constitucional nº 66 de 2010, publicada em 14 de 

julho de 2010, “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, ou 
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seja, a lei não mais exige para o deferimento do pedido inicial, a 

comprovação de que o casal se encontre separado de fato por mais de 

dois anos. De mais a mais, o fato de ter havido a separação de fato há 

mais de dez anos, constitui-se indubitavelmente em motivo bastante para o 

divórcio e torna possível pedido de extinção do vínculo matrimonial. Ante o 

exposto, decreto o DIVÓRCIO de E. P. G. O. T. e R. T., com fundamento no 

artigo 1580, § 2º do Código Civil, bem como nos artigos 2º, IV c/c art. 40 

ambos da Lei 6.515/77, declarando cessados todos os deveres inerentes 

ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. A cônjuge virago 

voltará a usar seu nome de solteira, qual seja E. P. G. O. Deixo de 

pronunciar-me em relação aos bens, haja vista a informação de que o 

casal nada tem a partilhar. Sem custas e honorários ante à gratuidade da 

Justiça precedentemente deferida. Preclusa a via recursal, expeça-se o 

competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e 

art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de 

Registro Civil de Pessoas Naturais. Após o trânsito em julgado, cumpridas 

as formalidades legais, arquivem-se. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 12 

de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005703-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. J. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - 018.423.481-67 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1005703-10.2017.8.11.0003 Vistos etc., IVANILDO JACINTO SOUZA e 

MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA, ambos bem qualificados nos 

autos, ajuizaram a presente ‘Ação de Divórcio Direto Consensual c/c 

Guarda e Partilha de Bens’, relatando que contraíram matrimônio sob o 

regime de comunhão parcial de bens em 24 de novembro de 2012, sem 

possibilidade de reconciliação, sendo que durante a convivência marital foi 

amealhado um imóvel residencial em comum. Informam, ainda, que durante 

a união adveio o nascimento do menor Victor Moisés dos Santos Souza, 

cuja guarda será exercida de forma compartilhada entre ambos os 

genitores, regulamentando-se o exercício do direito de convivência dos 

genitores de maneira livre e, no que tange a verba alimentar, as partes 

ajustaram que competirá a cada um arcar com as despesas do menor 

enquanto estiver em sua companhia, ao passo que o pagamento das 

despesas extraordinárias com medicação, vestuário, calçados e materiais 

escolares, se dará conjuntamente, na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada. Noticiam ainda que a cota-parte da autora na partilha do 

imóvel residencial adquirido na constância do matrimônio será paga pelo 

requerente, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), permanecendo 

este como único proprietário do bem, responsável pelo adimplemento do 

financiamento que paira sobre o mesmo. A divorcianda manifesta que 

deseja voltar a usar o seu nome de solteira. O Ministério Público opinou 

pelo acolhimento do pedido de homologação e consequente decretação do 

divórcio (ID 9993688). Relatei o essencial. Decido. Trata-se de ‘Ação de 

Divórcio Direto Consensual c/c Guarda e Partilha de Bens’ ajuizada por 

IVANILDO JACINTO SOUZA e MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA, 

ambos bem qualificados nos autos. As partes são legítimas e bem 

representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as 

condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do art. 40 da Lei n. 

6.515/77, do art. 1.580, parágrafo segundo, do Código Civil/2002 e do art. 

226, § 6º da Constituição Federal. Assim, impõe-se a procedência da 

pretensão ora deduzida. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na petição inicial para DECRETAR O DIVÓRCIO requerido por 

IVANILDO JACINTO SOUZA e MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA, 

declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive 

o regime matrimonial de bens. A cônjuge virago voltará a usar seu nome 

de solteira, qual seja Maria Rosangela dos Santos. No mais, com relação à 

partilha, guarda, direito de visitas e verba alimentar, HOMOLOGO, com 

fundamento no artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o celebrado na 

inicial e no petitório acostado no ID nº. 10985709. Ressalto, no entanto, 

que competirá às partes a transferência do imóvel perante a Caixa 

Econômica Federal, a fim de que o requerente Ivanildo passe a figurar 

sozinho no aludido instrumento. Sem custas e honorários, face à 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Preclusa a via recursal, 

expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais, bem como termo de guarda 

do menor. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se. Notifique-se o Ministério Público. P. I. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 12 de dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000871-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. S. (RÉU)

L. A. D. S. (RÉU)

M. A. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000871-31.2017.8.11.0003 Vistos. Trata-se de Ação de Investigação 

de Paternidade Post Mortem, ajuizada por LUCIENE GUIMARÃES em 

desfavor de LUCIANA ALVES DOS SANTOS, LUCIANO ALVES DOS 

SANTOS e MARIA ALVES GUIMARÃES, todos devidamente qualificados 

nos autos. Relata a requerente ser filha do Sr. Manoel José dos Santos, 

fruto de relacionamento mantido com a sua genitora, não sendo realizada, 

à época, a perfilhação. Em razão dessa situação, acentua que é 

necessário regularizar a sua condição de filha do de cujus, razão pela 

qual postula a procedência do pedido para que seja declarada a 

paternidade do falecido Manoel José dos Santos sobre a requerente. Com 

a inicial vieram os documentos. Devidamente citadas, as requeridas 

Luciana Alves dos Santos e Maria Alves Guimarães compareceram à 

audiência de conciliação designada por este juízo, oportunidade em que 

reconheceram espontaneamente a paternidade atribuída ao Sr. Manoel 

José dos Santos relativamente à autora, bem como pleitearam pela 

retificação do registro de nascimento da mesma. Em sede de contestação 

(id nº 9443704), o demandado Luciano Alves dos Santos pugnou pelo 

reconhecimento da requerente como sua legítima irmã, reconhecendo, 

deste modo, o pedido da demandante. Em parecer, a representante do 

Ministério Público opinou pela homologação do reconhecimento do pedido 

(id nº 10995242). É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação 

de Investigação de Paternidade Post Mortem, ajuizada por LUCIENE 

GUIMARÃES em face de LUCIANA ALVES DOS SANTOS, LUCIANO 

ALVES DOS SANTOS e MARIA ALVES GUIMARÃES. Com efeito, ‘o 

reconhecimento jurídico do pedido acarreta a automática procedência do 

pedido, constituindo-se em circunstância limitadora do livre convencimento 

do juiz' (NERY, N. J. e R. M., Código de Processo Civil Comentado, 9ª 

edição, Editora RT, página 447). Nesta senda, verifica-se que o presente 

feito alcançou seu objetivo, uma vez que os requeridos reconheceram a 

procedência do pedido da autora em sede audiência de conciliação e de 

contestação. E, como bem expressa o Prof. Antonio Carlos Marcato, 'se o 

réu admite a procedência do pedido, o juiz profere simples sentença 

homologatória dessa manifestação e exara o comando postulado pelo 

autor na exordial. Não há, aqui, o julgamento do pedido, mas mera 

homologação da vontade do réu. O magistrado, nesse caso, fica 

dispensado de analisar as diversas questões que possam ter sido 

colocadas, já que, desaparecido o litígio, não há razão para fazê-lo' 

(Código de Processo Civil Interpretado, Editora Atlas, página 782). Assim, 

forte no quanto disposto no artigo 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil, hei por bem homologar o reconhecimento da parte requerida acerca 

da procedência do pedido da autora acolhendo a súplica exordial para 

declarar a paternidade post mortem de LUCIENE GUIMARÃES atribuída ao 

Sr. Manoel José dos Santos determinando, via de consequência, a 

inclusão do patronímico paterno e dos avós paternos (Zacarias José dos 

Santos e Areangela Francisca dos Santos – id nº 4835406) em seu 

assento de nascimento, passando a autora a chamar-se LUCIENE 

GUIMARÃES DOS SANTOS. Sem custas e honorários ante a gratuidade da 

Justiça deferida à autora, bem como diante da ausência de resistência ao 
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pedido. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 13 de 

dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000713-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

U. A. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT0016257A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000713-73.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘AÇÃO DE 

GUARDA DE MENOR COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA’, ajuizada por JUSCILEIA EVANGELISTA OLIVEIRA em desfavor 

de UERLON ALVES PORTO, ambos qualificados nos autos. Em sede de 

contestação, o demandado informou acerca da existência de ação penal 

em trâmite perante o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher (código 628779), envolvendo as mesmas partes 

da presente demanda. Com efeito, a competência para processar o 

presente feito é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, conforme ressai do art. 14 da Lei Maria da Penha, uma 

vez que a mesma tem competência híbrida, ou seja, pode processar tanto 

feitos cíveis como criminais, sendo que a existência de procedimento 

criminal envolvendo as partes atrai para aquela Vara Especializada a 

competência o processamento dos demais feitos que tratam de interesses 

dos envolvidos, máxime tendo em vista que o pedido inicial ostenta vinculo 

com a violência sofrida derradeiramente pela requerida, tendo inclusive 

sido mencionado na lide a existência de referido feito de natureza criminal. 

Diante de referida assertiva resta claro o vazio de competência por parte 

deste Juízo, independentemente de posterior arquivamento do 

procedimento de natureza criminal envolvendo as partes em litígio, haja 

vista a situação de violência derradeiramente entre elas vivenciadas, 

restando patente a competência ABSOLUTA da Vara de Violência 

Doméstica desta Comarca eis que conforme já pacificado no egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na voz da douta Desembargadora 

Clarice Claudino da Silva 'uma vez submetida à violência é sempre 

potencial entre essas pessoas a violência' (sic) Neste ponto, confira-se: 

TJMT - RAI n. 108077/2013 e REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 8318/2014 

(2ª Câmara Cível). Peço vênia para transcrever parte dos fundamentos 

lançados pela eminente relatora, in verbis: (...) Tal situação se verifica 

posto que as Medidas Protetivas de Urgência id. 311624, Ação Penal id. 

318417 e Queixa-crime id. 318630 que tramitaram na 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá/MT, as quais se 

encontram sentenciadas e aguardando determinação de arquivamento. 

Outrossim, embora seja induvidoso que a Ação de Revisão de Alimentos 

possui natureza cível e que haja enunciado (nº 03) do FONAVID no 

sentido de que uma vez resolvida a parte das medidas protetivas, 

cessa-se a competência do Juízo Especializado de Violência Doméstica 

Contra Mulher, essa questão foi recentemente discutida pela 1ª Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas deste E. Tribunal de justiça onde se acordou 

que: “V O T O EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3ª 

VOGAL) “(...) temos que ver a questão não sob o abarrotamento dessas 

Varas, porque isto é uma questão política do Tribunal de Justiça a ser 

resolvida, mas não podemos permitir que isso aconteça, por dois motivos. 

Primeiro que a competência lá é híbrida, então uma vez firmada a 

competência está estabelecida o juízo natural do feito. E segundo porque 

uma vez submetida à violência é sempre potencial entre essas pessoas a 

violência, e lá eles estão preparados, pelo menos teoricamente 

preparados para intervir nestes casos, diferente do Juízo de Família, nem 

a estrutura, nem o aparato mínimo as varas de famílias têm, e lá no Juízo 

especializado isso é obrigatório (...)” “V O T O EXMO. SR. DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO (4º VOGAL) Egrégia Câmara: Essa questão já foi muito 

controvertida na 1ª Câmara Cível, (...) e a conclusão a que nós chegamos 

lá é exatamente essa, se há um episódio de violência na origem de tudo, 

mesmo que tenha sido arquivado, e nós sabemos que nunca é arquivada, 

fica latente como braseiro embaixo da cinza, qualquer hora pode eclodir, 

pode pisar em cima e queimar o pé, então a força atrativa dessa situação 

vai comprometer todas as futuras questões, inclusive o direito de família.” 

Restando assim ementado o v. acordão: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DE DECLARAÇÃO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL ENCAMINHADA PARA A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, DE CUIABÁ, POR CONTA 

DE ANTERIORES MEDIDAS PROTETIVAS PROPOSTAS NESTA ÚLTIMA 

REFERIDA ESPECIALIZADA - POSTERIOR ORDEM DE REDISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO CÍVEL PARAUMA DAS VARAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ - CONFLITO PROCEDENTE. As regras próprias à espécie, 

notadamente a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), incluíram os feitos 

cíveis e até mesmo as execuções dai decorrentes, na competência da 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

especialmente quando se visualiza que posteriormente às situações de 

agressões ensejadoras da Medida Protetiva - violência contra a mulher - 

foi que originaram-se as ações cíveis. Com efeito, embora extinta a medida 

protetiva e induvidosa a natureza cível da Ação de Revisão de Alimentos, 

certo é que os autos demonstram a ocorrência de violência doméstica' 

Ora, se o legislador atribuiu natureza híbrida à “Lei Maria da Penha”, 

englobando as causas penais e cíveis, certamente é porque o juízo da 

Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher possui 

instrumentos suficientes para fornecer proteção e evitar nova violência à 

mulher vítima de agressão, no caso, uma sensação de maior segurança 

para a agravada. Assim, entendo que deve prevalecer a competência da 

1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

da Comarca de Cuiabá – MT que, inicialmente, analisou o pleito de Medida 

Protetiva nº 1014/2011 (código nº 311624), no qual a presente ação 

guarda relação direta, nos termos do artigo 14 da Lei nº 11.340/2006, in 

verbis: “Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, 

poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e 

pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.”. 

(sic - in AGRAVO REGIMENTAL Nº 8318/2014 - grifei). Ilustro: 'CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CONEXÃO 

COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – 

NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA 

PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É competente para 

processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica Contra a Mulher, porque conexa com medida protetiva de 

urgência, estipulada em razão de violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 

11.340/2006 determina o acúmulo da competência cível e criminal para 

conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza, ante o 

caráter híbrido dessas varas especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa 

proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de 

agressão e violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova 

violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão.' 

(TJMT - Conflito de Competência n. 48373/2013, Relator DES.SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 03/10/2013, Data da publicação no 

DJE 10/10/2013). 'AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA EM 

RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA NA VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – INCIDÊNCIA DO 

ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA PENHA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

VARA DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – 

REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS. É 

incompetente o Juízo da Vara de Família nas causas que envolvem a 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista 

que consoante o artigo 14 da Lei nº 11.340/2006, as Varas Especializadas 

de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher acumularão 

competência cível e criminal para conhecer, processar e julgar demandas 

dessa natureza.' (TJMT, 2ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 

42.373/2011, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 10.08.2011). 

Entrementes, insta salientar que a competência especial afasta a 

competência atribuída a este Juízo como forma de resguardar-se o 

princípio da maior proteção e segurança à mulher ofendida. Aliás, acerca 

do tema, transcrevo as valiosas ponderações tecidas pelo eminente 
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Relator do Conflito de Competência n. 145214/2013, Desembargador 

Dirceu dos Santos, in verbis: 'É cediço que quem comete qualquer tipo de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente a pratica de 

forma reiterada e continuada. É muito comum o agressor ter problemas 

psiquiátricos ainda não detectados, ser usuário de drogas, ingerir de 

forma contumaz bebidas alcoólicas, ou seja, ter qualquer tipo de desvio de 

conduta, que pode manifestar-se a qualquer momento, não sendo 

previsível o momento da sua ocorrência. Desta feita, a demanda sempre 

estará intimamente ligada a isto. Será muito comum a ocorrência de 

embates judiciais, cobranças, execuções e toda a sorte de problemas 

envolvendo a vítima e a pessoa que justamente causou a violência 

doméstica e familiar, devendo, portanto, permanecer à disposição do 

magistrado os mecanismos protetores estipulados pela Lei Maria da 

Penha, instrumentos estes que poderão ser melhores concretizados 

perante o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a 

Mulher, conferindo, assim, maior proteção à mulher agredida e, 

consequentemente, aos seus filhos. Assevero, ainda, que, manter o 

trâmite da demanda junto à Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher, certamente confere à mulher, vítima de agressão, 

uma sensação de maior proteção e segurança.' (In TJMT - CC, 

145214/2013, DES.DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 

11/12/2013, Data da publicação no DJE 13/12/2013) - destaquei. Dessa 

forma, o presente feito deve ser processado perante a Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta 

Comarca de Rondonópolis/MT, que possui competência para processar os 

feitos cíveis e criminais em que haja identidade de partes com o referido 

procedimento criminal em trâmite. Posto isso, declaro a incompetência 

absoluta deste Juízo e DECLINO de minha competência jurisdicional para 

processar a presente demanda, em favor do douto Juízo da Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta 

Comarca de Rondonópolis, para onde determino a remessa deste feito. 

Certifique-se e remeta-se o presente feito à Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta comarca, efetuadas 

as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2017. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002792-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILDAZIO BATISTA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO BATISTA MOTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, apresentação de contestação pelo requerido, razão faço 

vista dos autos ao curador nomeado por este juízo. HÉLIO AVELINO DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000174-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. Z. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO)

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000174-44.2016.8.11.0003 Vistos etc., 1. Trata-se de ‘Ação de 

Divórcio Litigioso’ proposta por LOURDES ZACARIAS DE MOURA em 

desfavor de SÉRGIO FELIX DE MOURA, ambos bem qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Instados à 

conciliação, os litigantes entabularam ajuste quanto à dissolução do 

vínculo matrimonial e ao retorno do uso do nome de solteira pela parte 

autora, devendo o presente feito prosseguir quanto à partilha de bens (id 

nº 9241972). Contestação devidamente apresentada pelo demandado 

junto ao id nº 9517389. Réplica autoral (id nº 10352834). Vieram-me os 

autos conclusos. Relatei o essencial. DECIDO. Pois bem. Com a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 66, em 13 de julho de 2010, 

resta desnecessária a comprovação do lapso temporal da separação de 

fato para decretação do divórcio. Assim, tendo ambas as partes 

manifestado o desejo de se divorciarem, torna-se imperioso o 

reconhecimento do pedido de extinção do vínculo matrimonial. Outrossim, 

malgrado o requerido alegue a existência de bens a partilhar apesar do 

regime de bens adotado, tal fato não constitui óbice à decretação do 

divórcio, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 731 do Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, decreto o DIVÓRCIO de LOURDES 

ZACARIAS DE MOURA e SÉRGIO FELIX DE MOURA, com fundamento na 

Lei n.º 6.515/77, combinado com o artigo 226, § 6.º, da Constituição 

Federal, registrando que a requerida voltará a utilizar o nome de solteira, 

qual seja, Lourdes Zacarias. Transitada em julgado, extraia-se mandado 

ou encaminhe-se cópia desta sentença ao ofício competente, neste caso 

certificados no verso a data do trânsito em julgado e os demais dados 

necessários, para a competente averbação, sendo feita à margem do 

assento de casamento, nos lídimos termos da Lei 6.015/73. 2. Doravante, 

com relação aos demais pedidos, intimem-se os litigantes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando de forma objetiva, os fatos que desejam demonstrar (CPC, art. 

369), sob pena de preclusão da prova. Em caso de prova oral, deverão 

declinar quantas testemunhas pretendem arrolar, para fins de melhor 

adequação da pauta pelo juízo. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 13 de dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001346-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1001346-84.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de Divórcio 

Litigioso com Partilha de Bens c/c Alimentos’ proposta por BRUNA 

FERNANDES GRILLANDA BAUER, em desfavor de JEOVANI SOMAVILLA 

BAUER, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

os documentos pertinentes. Recebida a exordial, designou-se audiência 

de conciliação, a qual restou exitosa, conforme termo constante do ID nº. 

10174247, tendo as partes acordado quanto à dissolução do vínculo 

matrimonial e a partilha dos bens amealhados em comum. Na ocasião, a 

autora renunciou aos alimentos inicialmente perseguidos. O Ministério 

Público opinou pela homologação do aludido acordo (ID nº 10837060). 

Relatei o essencial. Decido. O acordo está encartado aos autos, 

constando-se o teor de suas avenças. Com efeito, de acordo com o teor 

do artigo 226, § 6º, da CRFB/88, com a redação conferida pela Emenda 

Constitucional n. 66, de 2010, “o casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio”, de modo que não há mais a obrigatoriedade do transcurso do 

prazo de 02 (dois) anos de separação de fato para a decretação do 

divórcio direto do casal. Por outro lado, evidencia-se que as partes se 

compuseram amigavelmente. Assim, o pedido de homologação do quanto 

ajustado merece acolhida. Posto isso, com fundamento no artigo 487, III, 

‘b’, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo tal qual entabulado 

entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO do casal BRUNA FERNANDES 

GRILLANDA BAUER e JEOVANI SOMAVILLA BAUER, declarando 

dissolvido o vínculo matrimonial havido entre eles, nos exatos termos dos 

artigos 1.571, IV, c/c artigo 1.580, § 2º do Código Civil e art. 24, caput, da 
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Lei n.º 6.515/77, bem como REVOGO o provimento liminar concedido no ID 

9175505. Oficie-se ao órgão empregador indicado no ID nº. 9434348 para 

que cesse os descontos efetuados em nome do requerido e seu 

respectivo repasse à autora. A cônjuge virago voltará a usar seu nome de 

solteira, qual seja BRUNA FERNANDES GRILLANDA. Preclusa a via 

recursal, expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do 

Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao 

Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. Sem custas 

ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários eis que o caráter 

consensual faz presumir a existência de ajuste particular sobre r. verba. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de 

dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009141-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. (REQUERENTE)

C. T. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1009141-44.2017.8.11.0003 Vistos etc., W. G. e C. T. G., ambos bem 

qualificados nos autos, ajuizaram a presente ‘Ação de Divórcio 

Consensual’, relatando que contraíram matrimônio sob o regime de 

comunhão parcial de bens em 10 de setembro de 2005, sem possibilidade 

de reconciliação, sendo que durante a convivência marital foram 

amealhados bens e dívidas em comum, conforme descrito na inicial (ID 

10636359). Informam, ainda, que durante a união adveio o nascimento do 

menor D. V. T. G., cuja guarda será exercida de forma compartilhada entre 

ambos os genitores, regulamentando-se o exercício do direito de 

convivência paterna de maneira livre e, no que tange a verba alimentar a 

ser paga pelo genitor, as partes ajustaram a importância de 2.13% (dois 

ponto treze por cento) do salário mínimo mensal, que atualmente 

corresponde a R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem depositados em conta 

ou entregues diretamente à genitora, mediante recibo, até o dia dez de 

cada mês. Noticiam ainda, que o genitor se responsabilizará pelo 

pagamento da escola do menor, a ser escolhida de comum acordo pelos 

genitores e, a partilha dos bens e dívidas amealhados durante a 

convivência, na forma disposta no termo de acordo. A divorcianda 

manifesta que deseja voltar a usar o seu nome de solteira. O Ministério 

Público opinou pelo acolhimento do pedido de homologação e consequente 

decretação do divórcio (ID 11054794). Relatei o essencial. Decido. 

Trata-se de ‘Ação de Divórcio Consensual’ ajuizada por W. G. e C. T. G., 

ambos bem qualificados nos autos. As partes são legítimas e bem 

representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as 

condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do art. 40 da Lei n. 

6.515/77, do art. 1.580, parágrafo segundo, do Código Civil/2002 e do art. 

226, § 6º da Constituição Federal. Assim, impõe-se a procedência da 

pretensão ora deduzida. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na petição inicial para DECRETAR O DIVÓRCIO requerido por W. G. 

e C. T. G., declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. A cônjuge virago 

voltará a usar seu nome de solteira, qual seja C. T. No mais, com relação à 

partilha dos bens e dívidas em comum, guarda, direito de visitas e verba 

alimentar, HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, “b” do CPC, o 

acordo tal qual o celebrado na inicial. Sem custas e honorários, face à 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Preclusa a via recursal, 

expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais, bem como termo de guarda 

do menor. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se. Notifique-se o Ministério Público. P. I. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001787-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. D. S. (REQUERIDO)

R. F. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001787-65.2017.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de Ação de 

regulamentação de Guarda, visitas e Alimentos ajuizada por JOSSIANE 

TAVARES DE FREITAS per si e na condição de representante legal de K. 

T. DE M. em desfavor de ROBSON FRANCISCO DE MEDEIROS, todos bem 

qualificados nos autos, com o objetivo de regularizar a guarda da menor 

em favor da genitora, bem como a fixação de alimentos e regulamentação 

da visitação à família paterna em prol da adolescente. Com a inicial vieram 

os documentos pertinentes. Recebida a inicial foram arbitrados alimentos 

provisórios no patamar de 50% do salário mínimo vigente no país e 

designou-se audiência de conciliação. Em sede de audiência de 

conciliação as partes ajustaram acerca da verba alimentar no patamar 

equivalente a 30% do salário mínimo vigente no país somada metade das 

despesas extraordinárias com medicação, saúde e materiais escolares, a 

ser custeado pelo genitor em favor da filha menor K. T. DE M. mediante 

depósito em conta bancária de titularidade da representante legal do 

garoto até o dia 10 de cada mês. O Parquet opinou pela homologação do 

ajuste. É o relatório. Decido. O acordo está registrado nos ID n.º 

10174189, constando-se o teor de suas avenças. Doravante, levando-se 

em consideração que a transação realizada entre as partes preserva os 

i n te resse s  d o  m e n o r ,  t e n d o  r e s p e i t a d o  o  b i n ô m i o 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil. 

Além disso, analisando o ajuste entabulado entre as partes, vislumbro que 

os requisitos de VALIDADE, EXISTÊNCIA E EFICÁCIA dos NEGÓCIOS 

JURÍDICOS encontram-se presentes no r. ACORDO firmado 

oportunamente, portanto sua homologação é medida que de rigor se 

impõe. Posto isso, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, o 

acordo tal qual o entabulado e, declaro, por consequência extinto o 

presente feito. Expeça-se termo de guarda da menor K. T. DE M. em favor 

da genitora JOSSIANE TAVARES DE FREITAS. Sem custas e honorários 

face à gratuidade da Justiça. Transitada em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério 

Público. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2017. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004398-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO)

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004398-88.2017.8.11.0003 Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO 

ANULATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE” proposta por R. 

A. da C. S., devidamente representada por sua genitora SELMA ADRIANA 

DA CONCEIÇÃO SILVARES em desfavor de WELLINGTON SOUZA SILVA, 

todos devidamente qualificados nos autos. Com a exordial vieram os 

documentos pertinentes. A demanda foi recebida através da decisão 

registrada no ID 8801035. Regularmente citado, o requerido concordou 

expressamente com o pleito exordial (ID 9330128). O Ministério Público, 

através do parecer registrado no ID 10731995, opinou pela procedência 

do pleito inaugural. É o sucinto relatório. Decido. Com efeito, compulsando 

os autos observa-se que esta ação contém, além de idênticas as partes, 

con tém ped ido  i gua l  àque la  reg i s t rada  sob  o  n º 

1000947-55.2017.8.11.0003, a qual foi distribuída em primeiro lugar e 

encontra-se com os andamentos processuais mais avançados, porquanto 

integra a relação processual, também, o pai biológico da autora no polo 

ativo da demanda. Destarte, caracterizado in casu o fenômeno processual 
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da litispendência, cuja configuração e conceituação estão inseridas no 

§3º, do art. 337, do CPC, in verbis: "Há litispendência quando se repete 

ação que está em curso.". A respeito, já se pronunciou o STJ, com o 

seguinte julgado: “A identidade de demandas que caracteriza a 

litispendência é a identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam 

ambos o mesmo efeito jurídico.”(STJ – 1ª Seção, MS 1.163-DF-AgRg, rel. 

Min. José de Jesus Filho, j. 18.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 

9.3.92, p. 2.528) (in nota nº 21, ao artigo 301, do Código de Processo Civil, 

de Theotonio Negrão, p. 390). Portanto, há litispendência quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada, entre as mesmas partes, com a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido. É o chamado pressuposto 

negativo, que impede a propositura de nova ação igual à outra 

anteriormente proposta. Impondo ao juízo a extinção sem resolução do 

mérito da segunda demanda, consoante o ensinamento que o STJ traz no 

seguinte aresto: “Caracterizada a litispendência, prossegue-se nos autos 

do primeiro processo”(STJ-4ª Turma, Resp 174.261-BA, rel. Min. Ruy 

Rosado, j. 7.8.01, deram provimento parcial, v.u., DJU 8.10.01, p. 218) (in 

nota nº 25, ao artigo 301, do Código de Processo Civil, de Theotonio 

Negrão, p. 391). Configurada a litispendência, com clareza hialina, seu 

conhecimento está alicerçado no inciso V, do art. 485, do CPC e 

tratando-se matéria de ordem pública possibilitando inclusive seu 

reconhecimento de ofício, conforme inteligência do § 5º, do art. 337, do 

mesmo diploma legal, a alegação de litispendência pode ser arguida a 

qualquer tempo. Portando julgo extinto o presente feito, com fulcro nos 

artigos 485, V, c.c. 337, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas, 

eis que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Após o 

prazo em trânsito em julgado arquive-se, com as cautelas de estilo. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 14 

de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000947-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO VIEIRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLIGTON SOUZA SILVA (RÉU)

selma adriana da conceição (RÉU)

R. A. D. C. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004398-88.2017.8.11.0003 Vistos etc. Cuida-se de ‘Ação Anulatória 

de Registro Civil’ ajuizada por REGINALDO VIEIRA DE JESUS em desfavor 

de WELLINGTON SOUZA SILVA e R. A. DA C. S., devidamente 

representada por sua genitora Selma Adriana da Conceição Silva, todos 

qualificados nos autos. O autor aduz ter a Sra. Selma mantido 

relacionamento íntimo tanto com o autor Reginaldo como com o requerido 

Wellington à época da concepção da menor R. A. DA C. S. E quando do 

nascimento da garota aos 25/05/2005, o Sr. Welligton perfilhou-a 

espontaneamente na data de 18/07/2005, consoante assentamento de 

nascimento registrado neste município (ID 4865170). Todavia, alega que, 

logo em seguida, reatou seu relacionamento com a mãe da menor e, como 

pairava dúvidas acerca da real paternidade da criança, realizou exame de 

DNA (ID 4865352), o qual confirmou que o autor é o pai biológico de R. A. 

DA C. S. e não o requerido Wellington. Com a certeza da paternidade, o 

autor, por sua vez, promoveu novo registro de nascimento da criança na 

cidade de Cuiabá-MT aos 17/04/2006 com os dados paternos referentes à 

sua pessoa (ID 4865288). Diante disso, requer a anulação da certidão de 

nascimento da menor R. A. DA C. S. onde consta o requerido Wellington 

como genitor da menina, para fins de prevalecer tão somente o 

assentamento que espelha a realidade da paternidade biológica da garota. 

Com a inicial veio a documentação pertinente. Devidamente citados (ID 

9365252), apenas a requerida R. A. DA C. S. apresentou manifestação 

para fins de anuir com o pleito do autor (ID 9598124). Em parecer, o 

Ministério Público opinou pela procedência do pedido inaugural (ID 

10974203). Os autos vieram conclusos. Relatei o essencial. Decido. O 

processo encontra-se maduro para julgamento, não sendo necessária a 

designação de audiência para colheita de provas, posto que nos autos 

encontram-se os subsídios necessários ao deslinde da demanda, assim, a 

teor do art. 355, I do CPC passo ao julgamento antecipado do feito. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL formulada por 

REGINALDO VIEIRA DE JESUS, visando o cancelamento do assento de 

nascimento n.º 2768 lavrado perante o Cartório de Paz do Distrito de Vila 

Operária nesta cidade de Rondonópolis-MT, sob o argumento de que há 

duplicidade de assentamento de nascimento da menor R. A. DA C. S., 

sendo que o segundo registro de matrícula n.º 0653750155 2006 1 00100 

073 0082095 34 lavrado perante o Cartório de Paz e Notas do Coxipó da 

Ponte em Cuiabá-MT espelha a realidade no concernente a paternidade da 

garota. A matéria ventilada nos autos encontra amparo no artigo 109 da 

Lei dos Registros Públicos, que assim dispõe litteris: “Art. 109. Quem 

pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no registro 

civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou 

indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá 

em cartório. (...) § 2º Se não houver impugnação ou necessidade de mais 

provas, o juiz decidirá no prazo de cinco dias.” A prova documental 

carreada aos autos, consistente nas duas certidões de nascimento com 

os mesmos dados, sendo divergente apenas em relação aos dados 

paternos, ao passo que no primeiro assento consta como genitor da 

menor R. A. DA C. S. o Sr. Wellington Souza Silva lavrado na data de 

18/07/2005 e no segundo lavrado no dia 17/04/2006 consta como pai o Sr. 

Reginaldo Vieira de Jesus da menor R. A. V. de J. O autor instruiu a 

demanda com cópia do exame de DNA realizado entre as partes o qual 

confirma ser o Sr. Reginaldo Vieira de Jesus é o pai biológico da menor R. 

A. V. de J. Destarte, a requerida R. A. V. de J., através da petição 

registrada no ID 9598124, manifestou expressamente sua concordância 

com o pleito da parte autora, salientando o desejo de que prevaleça o 

assentamento de nascimento da menor com os dados do pai biológico Sr. 

Reginaldo Vieira de Jesus. A requerida noticia, ainda, ter ajuizado 

demanda, com o mesmo objetivo, registrada sob a numeração única 

1004398-88.2017.8.11.0003 e, ao final, postula pelo julgamento antecipado 

da lide com resolução do mérito. Saliento que considerando o lapso 

temporal entre a data do primeiro e segundo registros da criança ser de 

apenas aproximadamente nove meses, somado às declarações das 

partes, no sentido de que a menor, logo após o nascimento, teria se 

mudado para a cidade de Cuiabá-MT, quando passou a viver sob a 

companhia e cuidados do autor e pai biológico, denota-se a ausência de 

substratos necessários à formação de qualquer vínculo de afinidade entre 

a menor e o pai registral Wellington. Além disso, malgrado a ausência de 

manifestação do requerido Wellington na presente demanda, o mesmo foi 

devidamente citado, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, tendo 

apresentado razões somente na ação registrada sob a numeração 

1004398-88.2017.8.11.0003 manejada pela menor R. A. DA C. S., 

concordando com a exclusão de seus dados no assentamento de 

nascimento da garota, porquanto não ostenta qualquer vínculo com a 

mesma. Destarte, o pedido formulado nos autos não precisa ser 

amplamente demonstrado, sendo suficiente que os indicativos fáticos e/ou 

documentais que o instruem tenham o condão de justificar a base em que 

ele se assenta, ou seja, contenha o mínimo suficiente de dados probantes, 

o que é o caso dos autos. Assim, verifica-se que o Requerente 

comprovou nos autos, por meio de documentos bastantes, a duplicidade 

relativa ao registro de nascimento da menor R. A. DA C. S., cumprindo 

rigorosamente o disposto no artigo 333 do Código de Processo Civil. 

Dessa maneira, não se pode permitir a perpetuação da duplicidade de seu 

registro de nascimento, cumprindo ao Estado-Juiz uma vez provocado, 

cancelar o documento emitido em desconformidade com a legislação 

vigente, a fim de se evitar que o futuro não traga mais dissabores à 

Requerente. Portanto, tem-se que o registro de nascimento que deve 

prevalecer é aquele lavrado perante o Cartório de Registro Civil de 

Cuiabá-MT de matrícula n.º 0653750155 2006 1 00100 073 0082095 34, 

conforme certidão de nascimento constante do ID 4865288, o qual espelha 

a realidade no que concerne aos dados paternos da menor. Finalmente, 

não se pode deixar de consignar que a anulação pretendida não causará 

qualquer prejuízo a terceiro ou a segurança pública, porquanto a garota 

ainda é menor, contando atualmente com doze anos de idade, razão pela 

qual, deve ser deferida, já que o registro público deve ser fiel à realidade 

dos fatos, bem como não há de se conceber a existência de dois 

assentos de nascimento relativos a mesma pessoa. Posto isso, em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 
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Processo Civil e artigo 109 da Lei n.º 6.015, de 31.12.73 e, determino o 

cancelamento da Certidão de Nascimento da requerida R. A. DA C. S. 

lavrada perante o Cartório de Paz do Distrito de Vila Operária nesta cidade 

de Rondonópolis-MT, às fls. 12, do Livro 24-A, sob o nº de ordem 2768, 

em 18/07/2005, para que doravante prevaleça o assento de nascimento 

lavrado perante o Cartório de Paz e Notas do Coxipó da Ponte em 

Cuiabá-MT sob a matrícula n.º 0653750155 2006 1 00100 073 0082095 34, 

em 17/04/2006. Expeça-se o respectivo mandado de averbação, ao 

Cartório de Registro Civil local, para ser cumprido com as formalidades 

legais. Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários ante a 

ausência de resistência ao pedido. Preclusa a via recursal, arquivem-se 

os autos com as devidas anotações e baixas no relatório. Notifique-se o 

Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 14 

de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001484-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. J. O. C. (REQUERENTE)

A. F. (REQUERENTE)

C. O. C. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001484-51.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de 'ação 

consensual de guarda e alimentos de menor' proposta por Alexandre 

Facchini e outros, todos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

os documentos pertinentes. Após a realização de estudos social e 

psicológico, a parte autora pugnou pela extinção do feito, sem resolução 

do mérito. O Parquet opinou pela homologação do pedido de desistência. É 

o relatório. Decido. A desistência da ação é perfeitamente possível, 

registrando-se que à parte autora compete analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente, observados os requisitos da legislação instrumental, 

inexistindo in casu nada que obstaculize o acolhimento do pedido de 

desistência. Face ao exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA formulada 

(art. 200, parágrafo único, CPC), e DECLARO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito (art. 485, VIII, c/c o art. 354, ambos do NCPC). Sem 

custas e honorários ante à gratuidade da Justiça. P. I. Arquivem-se com 

as baixas devidas. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 14 dezembro de 2017. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002723-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AIDE MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1002723-27.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “Ação Declaratória 

de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Separação de 

Corpos c/c Tutela Antecipada” ajuizada por A. M. de O., em desfavor de R. 

P. de S., ambos devidamente qualificados nos autos. Sustenta a autora ter 

convivido com o requerido em regime de união estável durante 25 (vinte e 

cinco) anos, no período compreendido entre 1991 a setembro/2016, sendo 

que da relação não adveio o nascimento de filhos. A requerente informa a 

existência de patrimônio comum a ser amealhado, consistente em: um 

imóvel residencial situado na Avenida Curitiba, nº. 36, Bairro Vila Carvalho; 

um imóvel residencial localizado na Rua Maracaju, nº. 802, Jardim Kênia e 

uma casa no distrito de Ouro Branco do Sul, cidade de Itiquira/MT, na Rua 

das Garças, Bairro Buriti, além de numerários existentes em conta 

corrente, poupança e outros investimentos em nome do requerido. 

Postulou pelo afastamento do companheiro do lar conjugal, o que foi 

deferido no decisum acostado no ID 3658670, bem como o arrolamento do 

imóvel localizado no Bairro Jardim Kênia, eis que se trata do único bem 

dotado de matrícula (ID 4307559). Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Regularmente citado, o requerido apresentou contestação (ID 

5051545), ocasião em que juntou documentos e afirmou que, embora 

conhecesse a autora desde o ano de 1992, somente passaram a viver em 

união estável em dezembro de 2009, perdurando o relacionamento até 

meados de 2016. O requerido aduz que as partes tiveram encontros 

amorosos durante os anos de 1992 a 2009, todavia a relação era 

desvinculada de caráter de entidade familiar, apenas estabilizando o 

relacionamento quando o mesmo se desligou da empresa Michelin, ocasião 

em que foram residir em um imóvel localizado em Rondonópolis, de 

propriedade do requerido. Acrescenta, ainda, que quando passou a 

conviver com a autora, já possuía seu patrimônio consolidado, em nada 

contribuindo a requerente para aquisição dos mesmos. Aduz que os 

imóveis localizados no Jardim Kênia e no distrito de Ouro Branco, foram 

adquiridos em momento anterior à união estável e o imóvel situado no 

Bairro Vila Carvalho foi por si adquirido antes do relacionamento, com o 

esforço de seu trabalho, utilizando-se de suas verbas rescisórias da 

empresa Michelin para quitação do mesmo, requerendo, por fim, a 

exclusão dos bens da partilha. Sobreveio réplica (ID 5860017). O feito foi 

saneado no decisum registrado no ID 7153491, Em audiência de instrução 

e julgamento foram colhidos os depoimentos pessoais de ambas as 

partes, bem como das testemunhas Daiane, Lindalva e Iranil, arroladas 

pela requerente e a testemunha Adailson, indicada pelo requerido, além da 

informante Jacyra (ID 9481214). A autora apresentou memoriais no ID 

9676036 e o requerido o fez no ID 9636107. Relatei o essencial. 

Fundamento e Decido. Conforme salientado acima, a requerente propôs a 

presente actio visando o reconhecimento e a dissolução da união estável 

havida com o requerido, pugnando pela partilha dos bens amealhados na 

constância da convivência. A título de argumentação, para a constituição 

de união estável, tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil 

reconhecem como entidade familiar a união de pessoas, dispondo acerca 

da sua proteção pelo Estado (CF/88, art. 226, § 3º e CC, art. 1.723). Com 

efeito, para a jurisprudência a união estável resta “configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de 

constituição de família (artigo 1723, do Código Civil), com atenção aos 

deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustento e 

educação de filhos (artigo 1724, do Código Civil), de modo a permitir 

aplicação, às relações patrimoniais, no que couber, das regras pertinentes 

ao regime de comunhão parcial de bens (artigo 1.725, do Código Civil).” 

(STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011). No caso 

em tela, verifico ter restado cabalmente demonstrada a existência de união 

estável havida entre a requerente e o requerido no período compreendido 

entre dezembro/2009 a meados de 2016, cujo interstício foi inclusive 

reconhecido pelo demandado no decorrer do feito. Insta ponderar que o 

dia a dia forense revela ser muito sutil as divisas existentes entre um 

relacionamento de namoro, união estável ou a convivência de “amantes”, 

de forma que é na efetiva constatação sobre a presença das 

características legais que o julgador haverá de aprofundar o exame 

acerca do sincero e efetivo animus de formação de uma verdadeira 

entidade familiar. E nesta linha de pensamento busca-se identificar o 

elemento anímico apto a distinguir a união estável das mais diversas 

formas de relacionamento íntimo em que afetividade, intimidade e 

assistência material se fazem presentes. No caso em comento, malgrado a 

autora sustente a existência da r. união estável entre os anos de 1991 a 

2016, infere-se que a prova testemunhal colhida em audiência restou 

indubitavelmente contraditória e, sequer a autora soube se fazer clara ao 

delimitar os períodos tidos como entidade familiar e aqueles onde apenas 

se vivenciou um namoro (ID 9481214). Nesse diapasão, a testemunha 

Iranil, arrolada pela parte autora, afirmou que ‘o requerido foi morar com a 

autora em 1991; em 1994 ele sofreu um acidente e a autora ficou cuidando 

dele; em 1995 ele foi trabalhar na Michelan, enquanto ela ficou, mas eles 

se encontravam quinzenalmente, pois ela cuidava do filho doente; em 2001 

ele fez a documentação para tirar a casa em Itiquira e nessa época ela foi 

morar com ele; em 2009 o casal veio morar em Rondonópolis. ’ Por sua 

vez, a testemunha Lindalva asseverou que o casal residia em frente à sua 

casa no ano de 2002, em Ouro Branco, ao passo que Daiane apontou que 

conhece as partes desde 2006, como marido e mulher, sendo ambas 

listadas pela requerente. De outro norte, a testemunha Adailson, indicada 

pela parte requerida, aduziu que ‘conhece Rubem desde 1995; que o casal 

passou a viver juntos em 2009; que de vez em quando ela ia para Ouro 
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Branco visitar o requerido; que a empresa onde Rubem trabalhava não 

aceitava mulher no alojamento em que vivia; que a autora ia a cada dois 

meses visitar o demandado; que as partes tinham um caso de namoro; que 

ele comprou a casa antes da convivência, que a empresa passou a 

permitir que os funcionários solteiros fossem beneficiados com a casa, a 

qual fora adquirida em Itiquira.’ Já a informante Jacyra afirmou que as 

partes se conheceram em 1991 mas apenas passaram a conviver como 

marido e mulher em 2009. Assim, verificada a total dissonância de 

informações prestadas pelas testemunhas apresentadas pelas partes, 

resta dificultoso o sopesamento da prova oral produzida no feito, já que 

ambas são nebulosas quanto ao período de início da união do casal, 

sendo certo que à autora incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I, do CPC. Destarte, segundo a regra geral a 

prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. 

A parte requerente precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou 

fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito, e a parte 

requerida precisa comprovar a existência de fato impeditivo modificativo 

ou extintivo do direito da parte autora. Acerca da questão do ônus da 

prova, leciona Nelson Nery Junior: “A palavra vem do latim, ônus, que 

significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que 

corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de 

provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho 

de causa. A produção probatória, no tempo, e na forma prescrita em lei, é 

ônus da condição da parte.” (Nelson Nery Junior, in Código de Processo 

Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 7ª ed., p. 723). Entrementes, à 

requerente fora dada todas as oportunidades legais para provar o 

alegado, não obtendo sucesso. Ao Juiz para garantia das próprias partes, 

só é lícito julgar segundo o alegado e provado nos autos. O que não se 

encontra no processo para o julgador não existe. Outrossim, do contexto 

probatório infere-se que o casal não possuía uma rotina própria de marido 

e mulher, pois em determinados períodos da indigitada união estável se 

viam ocasionalmente, o que corrobora a incerteza da alegação inaugural. 

Objetivando comprovar suas afirmações, a autora colacionou documentos 

que correspondem ao período tido por incontroverso e, uma declaração 

firmada em cartório, dando conta de que as partes viveram maritalmente 

desde 1999, contudo, o documento foi lavrado com base em dados 

aleatoriamente prestados, com assinatura a rogo da parte requerida, já 

que analfabeto, acompanhado de duas testemunhas (ID 1979733). Não 

obstante, a declaração acostada aos autos, por si só, não induz a 

presunção de veracidade da referida afirmação, isso porque, inexiste 

qualquer respaldo apto a amparar o teor do documento e, embora a autora 

justifique a necessidade do mesmo para a aquisição do imóvel na cidade 

de Itiquira, o requerido figura sozinho no r. contrato de compra e venda do 

bem, qualificado inclusive como solteiro (ID 1980019). Alegando vida em 

comum por mais de 25 (vinte e cinco) anos, não é razoável supor que a 

requerente não disponha de qualquer prova documental válida da alegada 

união, como por exemplo, comprovantes de residência em nome de um ou 

de outro ao longo do tempo, contas em nome do casal, contratos de 

compra e venda ou de locação, conta bancária em conjunto, comprovante 

de aquisição de bens ou serviços em comum, entre outros. Ou seja, a 

autora não apresentou ao juízo qualquer outro elemento de entrelaçamento 

de vidas no período controvertido apta a demonstrar a convivência 

diuturna e cotidiana no ambiente familiar e social no aludido lapso temporal. 

Em suma, in casu, as provas produzidas não deixam clara a convivência 

marital havida entre a autora e o requerido no mencionado período. Com 

efeito, pela importância constitucional conferida às entidades familiares 

constituídas por uniões estáveis, notadamente ante à relevante sequela 

jurídica e atenta à necessária cautela que se deve pautar em ações desta 

natureza, penso que só seria viável o acolhimento integral da pretensão 

autoral na casuística em que a noticiada convivência estivesse palpitante 

na atividade probatória produzida no decorrer da lide, jamais em situações 

dúbias, contraditórias, ou em que a prova oral se mostre dividida, como 

alhures mencionado. Não é demasiado ressaltar que conforme 

ensinamento de Euclides de Oliveira “A situação de convivência em união 

estável exige prova segura para que se reconheça sua existência e se 

concedam os direitos assegurados aos companheiros” (in União Estável, 

do Concubinato ao Casamento, 6ª edição, editora Método, p. 149, 2003). 

Para o mencionado doutrinador, os requisitos legais devem estar 

conjuntamente presentes, não bastando a comprovação de uma ou 

algumas das características que elenca, quais sejam: “a) convivência, b) 

ausência de formalismo, c) diversidade de sexos, d) unicidade de vínculo, 

e) estabilidade: duração, f) continuidade, g) publicidade, h) objetivo de 

constituição de família e i) inexistência de impedimentos matrimoniais” (in 

obra citada p. 122). Como é próprio da multiplicidade das relações 

humanas, existem relações que são públicas, contínuas e duradouras, 

como um “namoro” ou “caso longo”, sendo, contudo, que a reunião desses 

elementos não é bastante para a configuração de uma união estável. 

Diante do contexto probatório extraído dos autos em apreço, a 

improcedência parcial do pedido autoral é medida impositiva, não tendo a 

autora se desvencilhado de seu ônus probatório. A propósito, confira-se: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. 

DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO AOS 

REQUISITOS, CARACTERIZADORES. APELO IMPROVIDO. I - A união 

estável somente deve ser reconhecida quando exsurgir palpitante na 

prova dos autos, jamais em situações dúbias, contraditórias ou em que a 

prova mostre dúvida. II - As declarações testemunhais colhidas na 

instrução não se afiguram suficientes a, por si só, fazer prova segura de 

que o casal teria se unido com o propósito de constituir família, mormente 

diante da constatação de inobservância ao dever de fidelidade que se 

constitui em elemento caracterizador da união estável. III - In casu, restou 

demonstrado nos autos pelas provas documentais e pelos depoimentos 

testemunhais, que os litigantes não eram reconhecidos no meio social 

como marido e mulher, pois não tinham projetos afetivos, pessoais e nem 

patrimoniais em comum, conta bancária conjunta, dependência em imposto 

de renda, em plano de saúde em entidade previdenciária. IV - O simples 

fato de a Apelante ficar na casa do Apelado por algumas semanas ou, 

mesmo, meses, com o fim de intercâmbio sexual, não dá ensejo para a 

configuração de uma união estável, principalmente em virtude de ambos 

manterem relacionamentos paralelos, confirmados pelas partes e pelas 

testemunhas, ou seja, não havia o dever de lealdade, respeito e 

assistência mútua, requisitos essenciais para a caracterização da união 

estável. III - Apelo improvido. (TJMA - APL 0236402015 MA 

0029742-63.2013.8.10.0001. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Publicação em 

05/08/2015. Relator DES. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO). ADMINISTRATIVO 

- REMESSA 'EX-OFFICIO– - MILITAR DA MARINHA - PENSÃO POR MORTE - 

PESSOA NÃO DESIGNADA - UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - PROVA TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIA - PROVA 

DOCUMENTAL INSATISFATÓRIA. 1 - Lide em torno de pensão por morte, 

em favor de pretensa companheira de ex-militar, na qual se questiona a 

convivência more uxorio e o tema da dependência econômica. 2 - O 

conjunto probatório constante dos autos não é suficiente para comprovar 

a existência da união estável na hipótese. 3 - Precedentes: STJ, (AgRg no 

REsp 628.937/RJ, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, julgado em 

09/02/2006, DJ 27/03/2006; TRF-2, AC nº 2004.51.01.006534-1/ RJ- 

Relator D.F. Guilherme Calmon Nogueira da Gama - E-DJF2R: 29/03/2011. 4 

- Remessa necessária provida. Sentença reformada. Nesta senda, pelo 

que dos autos consta, reconheço a união estável havida entre as partes 

no período compreendido entre dezembro/2009 a meados de 2016, nos 

termos do art. 1.723 do Código Civil de 2002 e art. 226, § 3º da 

Constituição Federal, bem como a sua respectiva dissolução. No tocante à 

partilha de bens, importante registrar que nos casos como o ‘sub judice’, 

de acordo com a legislação vigente, aplicam-se à união estável as regras 

da comunhão parcial de bens, onde há a partilha do patrimônio comum 

adquirido na constância do casamento (CC/2002, art. 1.725 c/c 1.658 e 

art. 5º da Lei 9.278/96). A autora pretende a partilha de três imóveis 

residenciais, um localizado na Rua das Garças, Bairro Buriti, Distrito de 

Ouro Branco, cidade de Itiquira/MT, adquirido em 2002 (ID 1980019); um 

situado na Avenida Curitiba, nº. 36, Bairro Vila Carvalho, adquirido em 

2010 (ID 1979865) e o imóvel localizado na Rua Maracaju, nº. 802, Jardim 

Kênia, adquirido em 2001 (ID 1980609 e 4307559), além de supostos 

numerários existentes em conta corrente, poupança e outros 

investimentos em nome do requerido, não tendo declinado valores. Nesta 

senda, embora o requerido afirme que os imóveis foram adquiridos 

exclusivamente por ele com recursos próprios, antes da existência da 

união estável, verifica-se do documento incluso no ID 5051580 que o 

imóvel localizado no Bairro Vila Carvalho, nesta cidade, fora adquirido em 

26 de janeiro de 2010, isto é, durante a constância do relacionamento, de 

modo que se aplicam aos conviventes o regime da comunhão parcial de 

bens, forte no quanto disposto no art. 1.725 do Código Civil. 

Considerando-se que o regime adotado à união estável é o da comunhão 

parcial de bens, ou seja, comunicam-se todos os bens adquiridos 

onerosamente na constância da convivência, independentemente da 

comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros, 

presumindo-se o esforço comum, a teor do disposto no art. 1.725 do CC, 
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razão pela qual são passíveis de partilha os bens adquiridos durante o 

relacionamento estável. Por corolário, diante da moldura fático-probatória 

existente no feito e a teor do período ora reconhecido como união estável 

vivenciada pelas partes, ressai claro que o único bem imóvel que tocará à 

autora se refere aquele localizado no Bairro Vila Carvalho, melhor descrito 

no ID 1979865, sendo imperiosa a partilha igualitária do bem adquirido 

durante a convivência marital, eis que presumidamente em benefício 

comum do casal. Quanto aos outros bens imóveis, desacolho a partilha 

dos mesmos, eis que com aquisição alheia ao período da efetiva 

existência da união estável alhures reconhecida. A requerente postulou 

também pela partilha de eventuais valores existentes em nome do 

requerido, bem como móveis supostamente adquiridos de forma onerosa 

na constância do relacionamento, todavia, deixou de acostar qualquer 

documento indicativo de suas ponderações, deixando de delimitar datas, 

valores, contas bancárias, recibos ou notas fiscais e nem ao menos 

pleiteou pela produção de prova nesse aspecto, limitando-se as ilações 

constantes da inicial, de conteúdo vago e impreciso, razão pela qual 

ressai totalmente descabida a partilha de bens que sequer restou 

comprovada a existência, sendo certo que a prova desenvolvida não 

confere qualquer segurança às vagas assertivas tecidas pela autora. No 

que se refere as benfeitorias realizadas pela autora no imóvel residencial 

localizado no Bairro Jardim Kênia, apurado em sede de audiência de 

instrução e aderido pelo requerido em memoriais, evidencio que a 

requerente não fez pedido de partilha de tais aprimoramentos, motivo pelo 

qual atenta ao Princípio da Adstrição/Congruência do juiz ao pedido, 

capitulado no art. 492, do CPC, abstenho-me de conhecer e decidir sobre 

o tema, facultando à autora seguir o caminho do direito das obrigações, 

querendo. Ademais, mesmo que constasse da peça vestibular referida 

súplica, ressai que a autora lançou intempestivamente aludido pleito (art. 

329, II, CPC), sem maior especificidade e sequer dimensionou a extensão e 

comprovou os valores de referidas benfeitorias, o que dificultaria o 

acolhimento da pretensão, notadamente à luz do panorama processual 

que não empresta qualquer segurança ao alegado. Ilustro: UNIÃO 

ESTÁVEL PARTILHA DE BENFEITORIAS. FALTA DE PEDIDO. É extra petita 

a sentença quando determina a partilha de benfeitorias realizadas em 

imóvel ocupado pelos ex-companheiros, se não houve pedido por parte da 

autora nesse sentido na petição inicial. BUSCA E APREENSÃO DE 

VEÍCULO. É incompetente o juízo da família para apreciar pedido de busca 

e apreensão de veículo de propriedade da autora, se sua aquisição é 

posterior ao término da união estável. Apelação do réu parcialmente 

provida. Apelação da autora desprovida. (TJRS - Apelação Cível Nº 

70005159058, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator 

Des. José Ataídes Siqueira Trindade) - Grifei. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte: a) DECLARO, 

com efeito ex tunc, a existência de união estável contraída por A. M. de O. 

e R. P. de S., pelo período compreendido entre dezembro/2009 a meados 

de 2016; b) ACOLHO o pedido de partilha do bem imóvel localizado na 

Avenida Curitiba, nº. 36, Bairro Vila Carvalho, adquirido durante a 

constância da união estável (ID 1979865), nos termos alhures 

mencionados; c) DESACOLHO a pretensão de partilha dos outros dois 

imóveis indicados na inicial, bem como dos numerários supostamente 

existentes em conta do requerido, móveis adquiridos durante o 

relacionamento e benfeitorias realizadas pela autora em um dos imóveis; 

d) DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, 

tendo em vista a provimento liminar concedido quando do recebimento da 

demanda (ID n. 3658670), preclusa a via recursal, haverá a autora de 

proceder à desocupação do imóvel localizado na Rua Maracajú, 802, 

Jardim Kenia, nesta cidade, de forma voluntária no prazo de até 15 dias, 

restando aludido provimento revogado ante a conclusão do julgamento ora 

tomado. Sem custas e honorários eis que as partes militam sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita. Preclusa a via recursal, em não havendo 

qualquer requerimento no prazo de quinze dias (art. 1.006 da CNGC-MT), 

arquivem-se os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de dezembro 

de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002534-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. D. A. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1002534-15.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de Divórcio 

Litigioso’ proposta por S. L. A., em desfavor de J. O. de A. A., ambos 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Recebida a exordial, designou-se audiência de conciliação, a 

qual restou exitosa, conforme termo constante do ID nº. 10101255, tendo 

as partes acordado quanto à dissolução do vínculo matrimonial, 

requerendo a manutenção do acordo realizado entre as partes litigantes e 

a avó paterna no ano de 2008, conforme ID 6684220, o qual foi 

devidamente homologado (ID 6684220). Relatei o essencial. Decido. O 

acordo está encartado aos autos, constando-se o teor de suas avenças. 

Com efeito, de acordo com o teor do artigo 226, § 6º, da CRFB/88, com a 

redação conferida pela Emenda Constitucional n. 66, de 2010, “o 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, de modo que não há 

mais a obrigatoriedade do transcurso do prazo de 02 (dois) anos de 

separação de fato para a decretação do divórcio direto do casal. No que 

se refere ao pedido de manutenção da guarda dos menores conforme 

acordo anexado aos autos (ID 6684220) e devidamente homologado (ID 

6684220), reputo ser desnecessária a apreciação judicial do pedido no 

tocante a menor J. B. O. de A., definida em favor da avó paterna (ID 

6684220), eis que não há qualquer alteração no mundo dos fatos, 

prevalecendo-se, pois as partes em idêntica situação. Nesse sentido, 

registro que a revisão judicial do acordo se daria acaso houvesse 

mudança na atual situação fática ou exigência de alteração da guarda 

anteriormente estipulada, não havendo que se falar em acordo para 

manutenção do que já está sedimentado. Não obstante, verifico que do 

acordo anteriormente homologado não resultou a expedição do 

competente termo de guarda da criança J. F. O. de A. B. em favor da 

genitora, haja vista que a ação de separação judicial consensual 

distribuída preteritamente restou extinta sem resolução de mérito, portanto, 

sem que ficasse definida a guarda da mesma. Sendo assim, considerando 

que as partes anuíram em sede de audiência de conciliação com a 

manutenção da guarda de J. F. O. de A. B. em favor da genitora, atenta ao 

princípio da economia processual, acolho o pedido de homologação do 

quanto ajustado em sede de audiência. Insta salientar, por oportuno, que o 

deferimento da guarda, conforme acordaram, não faz coisa julgada 

material, eis que havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma 

ser revista no interesse da menor, consoante se infere pelo disposto no 

artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Por outro lado, 

evidencia-se que as partes se compuseram amigavelmente. Assim, o 

pedido de homologação do quanto ajustado merece acolhida. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo tal qual entabulado entre as partes para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal S. L. A. e J. O. de A. A., declarando dissolvido o 

vínculo matrimonial havido entre eles, nos exatos termos dos artigos 

1.571, IV, c/c artigo 1.580, § 2º do Código Civil e art. 24, caput, da Lei n.º 

6.515/77. A cônjuge virago voltará a usar seu nome de solteira, qual seja 

J. O. de A. Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas 

Naturais, bem como o termo de guarda da menor J. F. O. de A. B. em favor 

da genitora. Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários eis 

que o caráter consensual faz presumir a existência de ajuste particular 

sobre r. verba. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se. Publique-se. Int imem-se. Cumpra-se . 

Rondonópolis-MT, 15 de dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009138-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

MARI SANANDREIA DA COSTA TELLES PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009138-89.2017.8.11.000 Vistos. LUIZ CARLOS DA SILVA PIRES e 

MARI SANANDEIRA DA COSTA TELLES PIRES, bem qualificados nos 

autos, ajuizaram a presente AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, relatando 

que contraíram matrimônio sob o regime de comunhão parcial de bens, 

sem possibilidade de reconciliação, sendo na atualidade existem bens a 

partilhar. Informam, ainda, que durante a união adveio o nascimento de 

dois filhos, menores impúberes, cuja guarda caberá à genitora, 

regulamentando-se o direito de visitas e a verba alimentar a ser paga pelo 

genitor em favor dos filhos menores comum no patamar equivalente a 22% 

(vinte e dois por cento) do salário mínimo vigente no país. Informam, ainda, 

a dispensa de forma recíproca do arbitramento de pensão alimentícia 

porquanto ambos ostentam fontes próprias de sustento. Instada a se 

manifestar, a representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento 

do pedido e consequente decretação do divórcio. Relatei o essencial. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL ajuizada 

por LUIZ CARLOS DA SILVA PIRES e MARI SANANDEIRA DA COSTA 

TELLES PIRES, ambos bem qualificados nos autos. As partes são legítimas 

e bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e 

as condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do art. 40 da Lei n. 

6.515/77, do art. 1.580, par. segundo, do Código Civil/2002 e do art. 226, § 

6º da Constituição Federal. Assim, impõe-se a procedência da pretensão 

ora deduzida. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

petição inicial para DECRETAR O DIVORCIO requerido por LUIZ CARLOS 

DA SILVA PIRES e MARI SANANDEIRA DA COSTA TELLES PIRES, 

declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive 

o regime matrimonial de bens. O cônjuge virago voltará a usar seu nome 

de solteira, qual seja MARI SANANDEIRA DA COSTA TELLES. No mais, 

com relação à partilha de bens, guarda, direito de visitas e verba alimentar, 

HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, “b” do NCPC, o acordo tal 

qual o celebrado na inicial. Sem custas e honorários, tendo em vista a 

concessão da Justiça Gratuita. Preclusa a via recursal, expeça-se o 

competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e 

art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de 

Registro Civil de Pessoas Naturais, bem como termo de guarda dos 

menores em favor da genitora, em havendo interesse. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. Notifique-se o 

Ministério Público. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 

2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007669-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONYS DE SOUZA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALVA RODRIGUES DE JESUS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007669-08.2017.8.11.0003 Vistos etc. Cuida-se de ‘AÇÃO DE 

MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA’, ajuizada por L-M de S. R., representada por seu genitor RONYS 

DE SOUZA ALMEIDA em desfavor de EDINALVA RODRIGUES DE JESUS, 

todos qualificados nos autos. A teor do documento constante do ID 

10648065, evidencia-se a pendência de inquérito policial em tramitação 

perante o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher (código 663594), envolvendo o representante legal da 

autora e a requerida da presente demanda. Relatei o essencial. Decido 

Destarte, encontra-se em tramitação perante a Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca Inquérito 

Policial em que figura como vítima a requerida EDINALVA RODRIGUES DE 

JESUS e como agressor o representante legal da autora, RONYS DE 

SOUZA ALMEIDA. Com efeito, a competência para processar o presente 

feito é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, conforme ressai do art. 14 da Lei Maria da Penha, uma vez que a 

mesma tem competência híbrida, ou seja, pode processar tanto feitos 

cíveis como criminais, sendo que a existência de medida protetiva 

envolvendo os litigantes atrai para aquela Vara Especializada a 

competência para processar os demais feitos que tratam de interesses 

das mesmas partes. Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência do Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA 

VARA DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA 

NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - 

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA PENHA - INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DA VARA DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - PRELIMINAR 

ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO DA VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA 

DE RONDONÓPOLIS. É incompetente o Juízo da Vara de Família nas 

causas que envolvem a prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em vista que consoante o artigo 14 da Lei nº 11.340/2006, 

as Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher acumularão competência cível e criminal para conhecer, processar 

e julgar demandas dessa natureza.” (AgrInst n° 42373/2011, Rel. Des. 

Clarice Claudino da Silva). Entrementes, insta salientar que a competência 

especial afasta a competência atribuída a este Juízo como forma de 

evitar-se que as decisões prolatadas nas ações cíveis sejam conflitantes 

com as medidas adotadas na Vara de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, o que por certo atingiria reflexamente direitos 

substanciais da vítima. Por oportuno, cito os seguintes precedentes: 

“PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – NATUREZA 

HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA PENHA - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES EM 

RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA ESPECIALIZADA 

DEVIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É competente para processar e 

julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha 

de bens, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica Contra 

a Mulher, porque conexa com medida protetiva de urgência, estipulada em 

razão de violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 11.340/2006 determina o 

acúmulo da competência cível e criminal para conhecer, processar, julgar 

e executar lides desta natureza, ante o caráter híbrido dessas varas 

especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa proteger integral e 

ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de agressão e violência 

no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova violência, concedendo 

uma maior proteção à mulher vítima de agressão.” (CC 48373/2013, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2013, Publicado no 

DJE 10/10/2013). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2ª 

VARA JUDICIAL DA COMARCA DE GUAPORÉ E JUÍZO DA 1ª VARA 

JUDICIAL DA COMARCA DE GUAPORÉ. MEDIDA PROTETIVA DA LEI Nº 

11.340/06 E AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. Se o procedimento 

regulamentado pela Lei nº 11.340/06, foi proposto anteriormente e nele já 

foram deferidas as medidas protetivas, mostra-se adequado o 

processamento e o julgamento da ação de guarda de menor pelo mesmo 

Juízo, a fim de evitar decisões conflitantes, mormente diante do fato de 

que a ação de guarda pretende desconstituir as medidas de proteção lá 

deferidas. Conflito desacolhido.” (Conflito de Competência Nº 

70050886282, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 06/09/2012). 

Dessa forma, o presente feito deve ser processado perante a Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta 

Comarca de Rondonópolis/MT, que possui competência para processar os 

feitos cíveis e criminais em que haja identidade de partes com 

procedimento criminal em trâmite ou já arquivado, conforme o caso. Nesse 

sentido, transcrevo parte do voto do Excelentíssimo Senhor 

Desembargador João Ferreira Filho proferido no Recurso de agravo 

Regimental nº 8318/2014, julgado aos 05/02/2014, litteris: “Essa questão já 

foi muito controvertida na 1ª Câmara Cível, (...) e a conclusão a que nós 

chegamos lá é exatamente essa, se há um episódio de violência na origem 

de tudo, mesmo que tenha sido arquivado, e nós sabemos que nunca é 

arquivada, fica latente como braseiro embaixo da cinza, qualquer hora 

pode eclodir, pode pisar em cima e queimar o pé, então a força atrativa 

dessa situação vai comprometer todas as futuras questões, inclusive o 

direito de família.” (grifo original). Posto isso, DECLINO de minha 

competência jurisdicional para processar a presente demanda, em favor 

do douto Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher desta Comarca de Rondonópolis, para onde determino a 

remessa deste feito. Certifique-se e remeta-se o presente feito à Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta 

comarca, efetuadas as anotações e baixas necessárias. Intime-se. 

Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001449-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA DA SILVA OAB - MT21753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. M. (RÉU)

G. S. D. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001449-91.2017.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL 

DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por WIRLEY JAN 

DOURADO em desfavor de GABRIEL SOARES DOURADO, representado 

por sua genitora, Sra. Rosilane Soares Martinho, todos devidamente 

qualificados nos autos, visando a minoração da verba alimentar ajustada 

no feito de número 8983-60.2004.811.0003 – Código 340787, que tramitou 

perante o juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta comarca. Com a inicial vieram documentos. O despacho inaugural foi 

proferido pelo magistrado titular da Primeira Vara Especializada de Família 

e Sucessões desta comarca, determinando-se a livre distribuição do 

processo sob o argumento de que a ação na qual se distribuiu por 

dependência já foi encerrado e encontra-se arquivado (id nº 5508956). O 

feito foi redistribuído (evento nº 7701556), tendo desta vez sido distribuído 

a esta Unidade Judiciária. O decisum de id nº 5799495 declinou a 

competência jurisdicional para processar a presente ação à Primeira Vara 

Especializada de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis/MT, 

haja vista que coincidentemente o presente processo foi direcionado 

àquele juízo, sobretudo considerando que a ação foi distribuída por sorteio 

e não por dependência, conforme fundamento utilizado pelo douto 

magistrado, obedecendo-se a regra da livre distribuição. Junto ao id nº 

6131932 o Juízo da 1ª Vara de Família desta comarca recebeu a exordial, 

designando-se audiência de conciliação, determinando-se, ainda, a 

citação da parte demandada e postergando-se a análise da liminar 

vindicada na exordial. Consta informação de interposição de agravo de 

instrumento pela parte autora (id nº 7285598). A solenidade conciliatória 

aprazada restou inexitosa ante a indisponibilidade das partes em 

entabularem acordo (id nº 8240249). O demandado apresentou 

contestação rechaçando os argumentos tecidos pelo autor na preambular 

(id nº 9238403), pugnando, deste modo, pelo julgamento improcedente da 

ação. Réplica autoral constante do id nº 9648993. Adiante, sob os 

mesmos fundamentos da decisão inicial, o magistrado titular da Primeira 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca novamente 

remeteu os autos à livre distribuição (id nº 10761415), razão pela qual o 

feito mais uma vez foi distribuído a esta Unidade Judiciária (evento nº 

13810914). É o relatório. Decido. Pois bem. Compulsando o Sistema PJE, 

conforme dito alhures, verifico que nas decisões proferidas nos 

identificadores números 5508956 e 10761415 o Juízo da Primeira Vara de 

Família e Sucessões desta Comarca determinou a remessa do presente 

feito à livre distribuição, sob o argumento de que a ação ao qual o 

presente feito teria sido distribuído por dependência encontra-se 

arquivada, tendo esta ação revisional de alimentos sido redistribuída por 

sorteio para esta Segunda Vara de Família e Sucessões por sucessivas 

duas vezes. Ocorre que esta ação foi inicialmente distribuída ao Juízo da 

Primeira Vara de Família e Sucessões por sorteio e não por dependência, 

conforme se verifica do evento 6862080, de forma que não se sustentam 

os fundamentos lançados em ambas as decisões (id n.º 5508956 e 

10761415). Assim sendo, em observância ao princípio do juiz natural, 

DECLINO novamente de minha competência jurisdicional para processar a 

presente AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS, em favor da 1ª Vara de 

Família e Sucessões desta Comarca, para onde determino a remessa 

deste feito, com as cautelas de praxe. Em caráter excepcional, deixo de 

suscitar conflito negativo de competência no caso vertente visando 

imprimir a devida celeridade processual e evitar prejuízos às partes. 

Porém, caso o ilustrado Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões 

mantenha o r. decisum anteriormente prolatado, serve a presente decisão 

como razões de conflito negativo de competência, devendo a secretaria 

adotar as providências necessárias. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001453-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MUNIESA QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

JOÃO MIGUEL MUNIESA QUEIROZ DOS SANTOS (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001453-31.2017.8.11.0003 Vistos etc., CRISTINA MUNIESA QUEIROZ 

pugna por autorização judicial via ALVARÁ para proceder ao 

levantamento de valores disponíveis junto ao Banco do Brasil de 

titularidade do falecido EMERSON CARLOS DOS SANTOS. Noticia a autora 

ser companheira sobrevivente do falecido, bem como que da relação 

adveio o nascimento de um filho menor, razão pela qual requer o 

levantamento da quantia existente na conta bancária indicada na exordial, 

bem como a declaração incidental da união estável havida entre a autora e 

o falecido. Em consonância ao parecer ministerial registrado no ID 

7317447, nomeou-se curador especial ao menor JOÃO MIGUEL MUNIESA 

QUEIROZ DOS SANTOS, o qual apresentou contestação por negativa 

geral (ID 9259610). O documento constante do ID número 9321862 indica a 

disponibilidade de valores em favor do falecido junto ao Banco do Brasil. 

Relatei o essencial. Decido. Ao compulsar os autos verifico a legitimidade 

da autora, representante legal do único herdeiro do falecido. Outrossim, 

extrai-se do documento registrado no ID número 9321862 a existência de 

numerário disponível em favor do falecido junto ao Banco do Brasil, os 

quais haverão de ser revertidos em favor de suas sucessoras. No mais, 

considerando ser a ação de reconhecimento de união estável incompatível 

com a ação de alvará judicial, porquanto demanda ampla cognição e 

dilação probatória, inviável o seu reconhecimento em ação de jurisdição 

voluntária como a presente, devendo a autora manejar ação autônoma e 

especifica para tal finalidade, querendo. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para determinar a expedição de 

alvará autorizando a requerente, CRISTINA MUNIESA QUEIROZ, a levantar 

os valores existentes junto ao Banco do Brasil, a que fazia jus o falecido 

EMERSON CARLOS DOS SANTOS, cujo óbito ocorreu em 23/08/2016. 

Expeça-se alvará com validade de 60 (sessenta) dias. Dispensa-se a 

prestação de contas. Sem custas. Sem honorários. Preclusa a via 

recursal, arquive-se. Notif ique-se. Publique-se. Int imem-se. 

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000959-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENICE GABRIEL DA COSTA OAB - MT13891/O (ADVOGADO)

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI OAB - MT0016299A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LOPES COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000959-06.2016.8.11.0003 Vistos etc., 01. A teor do pedido 

registrado no ID 5020224 abra-se vista às patronas do inventariante para 

fins e prazo da decisão constante do ID 1493228. 02. Em caso de inércia, 

intime-se o inventariante pessoalmente para fins do art. 485, §1º do CPC. 

03. Se porventura restar frustrada a intimação pessoal do inventariante, 

determino sua intimação por edital, com prazo de 15 dias, para fins e 

prazo do quanto disposto no item 02 da presente decisão. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 22 de maio de 2017. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003985-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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W. D. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, apresentação de contestação pelo requerido, devidamente 

citado em 11/05/2017 (fls 25 do ID 8716783), razão pela qual faço vista 

dos autos ao representante do Ministério Público e à parte autora. HÉLIO 

AVELINO DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009835-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAILTON VILELA DE MORAES OAB - MT0004043S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEDA MIRANDA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009835-13.2017.8.11.0003 Vistos etc. MANOEL RODRIGUES pugna 

por autorização judicial via ALVARÁ para proceder ao levantamento dos 

valores referente a verbas rescisórias e indenizatórias perante o órgão 

empregador de sua falecida esposa TEDA MIRANDA RODRIGUES. Noticia 

o autor ser inventariante nomeado em sede de inventário em tramitação 

perante este Juízo sob a numeração 1002668-76.2016.8.11.0003, bem 

como que os demais herdeiros concordam com o pleito e encontram-se 

representados, nos autos da ação pertinente, por patrono comum. 

Acompanha a exordial a documentação necessária indicando a pendência 

do recebimento de verbas pela falecida junto à Administração Pública 

Estadual, sendo a apresentação de alvará judicial condição para 

disponibilizar os valores em prol dos herdeiros da de cujus. Relatei o 

essencial. Decido. Ao compulsar os autos verifico a legitimidade do autor, 

sendo cônjuge supérstite de Teda Miranda Rodrigues e inventariante 

regularmente nomeado na via pertinente. Outrossim, acompanha exordial 

as respectivas informações do órgão competente (IDs 10923108 e 

10923152), sendo a apresentação de alvará judicial requisito essencial 

para posterior disponibilidade dos valores discriminados nos r. 

documentos, os quais haverão de ser revertidos em favor de seus 

sucessores, nos moldes do quanto postulado junto à peça de ingresso. 

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar a expedição 

de alvará autorizando o requerente, MANOEL RODRIGUES e os herdeiros 

ANACLARA MIRANDA RODRIGUES, MANOEL MIRANDA RODRIGUES e 

TÚLIO MIRANDA RODRIGUES, a levantar os valores referentes a férias e 

licença prêmio não gozadas, bem como das verbas indenizatórias 

instituídas pela Lei Complementar n.º 79/2000 perante a Secretaria de 

Estado de Fazenda a que faz jus TEDA MIRANDA RODRIGUES, nos 

moldes do pleito inaugural. Ademais, os valores a serem levantados pelos 

herdeiros deverão compor o rol de bens da ação de inventário pertinente, 

incidindo na hipótese o tributo causa mortis. Destarte, para fins de garantir 

o escorreito recolhimento do tributo causa mortis, condiciono a expedição 

do alvará à comprovação do recolhimento do ITCD referente aos valores 

indicados nas informações constantes dos IDs 10923108 e 10923152, 

com validade de 180 (cento e oitenta) dias. Dispensa-se a prestação de 

contas. Traslade-se cópia do presente decisum para a ação de inventário 

registrada sob a numeração 1002668-76.2016.8.11.0003. Custas 

recolhidas. Preclusa a via recursal, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 13 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003490-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. A. (REQUERIDO)

 

Processo PJE 1003490.65.2016.811-0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA(S) PARTE(S) acima qualificada(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito praticando os atos que lhe 

competir (informar o endereço atualizado da requerida), no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, III), ciente 

de que na ausência de manifestação e/ou de suprimento da falta que 

impede o prosseguimento, o processo será extinto por abandono. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Cumpra-se. Eu, Elisângela de 

Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 9 de 

janeiro de 2018. Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003522-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MUNIQUE MAGALHAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Hercules Fagner Pinheiro de Oliveira (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, apresentação de contestação pelo requerido, devidamente 

citado em 05/09/2017, razão pela qual faço vista dos autos ao 

representante do Ministério Público e ao Unijuris. HÉLIO AVELINO DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005463-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES GONCALVES SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA RIBEIRO DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

WALLISSON RIBEIRO DE SOUZA DOS SANTOS (HERDEIRO)

LUDMILA RIBEIRO SOUZA DOS SANTOS, (HERDEIRO)

GLEICILENE RIBEIRO DE SOUZA DOS SANTOS (HERDEIRO)

WARLEY RIBEIRO SOUZA SANTOS (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, manifestação dos interessados, devidamente citados em 

18/09/2017, razão pela qual, faço vista dos autos ao advogado da parte 

autora. HÉLIO AVELINO DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006646-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CRISTIANA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY VIEIRA DE MORAIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, apresentação de contestação pelo requerido, devidamente 

citado em 10/10/2017, razão pela qual faço vista dos autos ao advogado 

da parte autora. HÉLIO AVELINO DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E 
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INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002086-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELIANE SOARES DOS SANTOS OAB - 016.324.831-14 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, apresentação de contestação pelo requerido, devidamente 

citado em 26/10/2017, razão pela qual faço vista dos autos ao advogado 

da parte autora. HÉLIO AVELINO DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004295-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. K. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INFORMAR HAVER DECORRIDO O PRAZO 

LEGAL APÓS O EVENTO 10647455, MOTIVO PELO QUAL SERÁ ABERTA 

VISTAS AO CURADOR PARA MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. IMPULSIONO, AINDA, PARA INTIMAR O AUTOR A 

MANIFESTAR- QUANTO AO LAUDO SOCIAL, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004295-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. K. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INFORMAR HAVER DECORRIDO O PRAZO 

LEGAL APÓS O EVENTO 10647455, MOTIVO PELO QUAL SERÁ ABERTA 

VISTAS AO CURADOR PARA MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. IMPULSIONO, AINDA, PARA INTIMAR O AUTOR A 

MANIFESTAR- QUANTO AO LAUDO SOCIAL, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000100-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, da suspensão do processo, 

sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da parte 

autora, razão pela qual renovo a sua intimação para requerer o que 

entender de direito. HÉLIO AVELINO DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002299-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. M. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIA LUZIA LOPES DA SILVA OAB - GO38543 (ADVOGADO)

MARCIO SEVERINO DE CARVALHO OAB - GO16186 (ADVOGADO)

 

Diante do retorno da missiva devidamente cumprida, abro vista às partes 

para a apresentação de memoriais, no prazo comum de 15 dias, conforme 

decisão proferida.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005487-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ABILIO DE SOUZA (REQUERENTE)

ELAINE CRISTINA ABILIO DE SOUZA (REQUERENTE)

VILMAR BARBOSA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

VILMAR BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA APARECIDA ABILIO DE SOUZA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) parte autora, razão pela qual 

renovo intimação, para requerer o que entender de direito. HÉLIO AVELINO 

DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA 

E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006342-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

INTIMAR O ADVOGADO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001006-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANE ALVES DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

felipe teixeira borges (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001006-43.2017.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, deverá o Sr. 
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Gestor Judiciário dar cumprimento integral ao despacho de id nº 8707379. 

Sem prejuízo, malgrado o petitório retro, verifica-se que a citação do 

executado levada a efeito junto ao id nº 9597698 se deu por hora certa, 

razão pela qual nomeio o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por 

intermédio de seu advogado e professor-orientador, atuar como curador 

especial da parte executada, abrindo-se vista dos autos ao mesmo para 

manifestação no prazo legal. Em seguida, intime-se a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, assinalando-se o interstício de 

cinco dias. Após, colha-se parecer ministerial. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 05 de dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000727-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO BRENDO CHRISTIAN DA CUNHA GUIMARAES (EMBARGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003937-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO BENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDISMAR FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003937-19.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ação de partilha 

de bens proposta por Arnaldo Bento de Souza em face de Leidismar 

Fernandes, ambos qualificados na exordial. Facultado à parte autora 

emendar a petição inicial para apresentar documento essencial a 

propositura da ação (ID 8257559), a mesma quedou-se inerte (ID 

10057225). Destarte, a petição inicial restou indeferida (ID10268517), 

diante da inércia da parte requerente, que não atendeu à determinação de 

emenda da petição inicial, na forma do parágrafo único, do art. 321 do 

CPC. Não obstante, após findos os autos, decorridos mais de dois meses 

do despacho inicial que possibilitou a r. emenda, a autora inoportunamente 

postula pela reconsideração da sentença extintiva, sob o argumento de 

ausência de preclusão recursal. Com efeito, malgrado as ponderações 

tecidas pela parte autora no petitório retro, inexiste previsão legal para o 

acolhimento da pretensão, porquanto eventual falha na apresentação 

tempestiva de documentação necessária tem o condão de ‘ressuscitar’ o 

feito que já se encontra extinto por força da sentença proferida. Ademais, 

a parte requerente poderia valer-se de tais ponderações em momento 

oportuno, prévio à extinção do feito, evitando-se o transcurso de prazo 

tão longo como o então verificado. Dessa maneira, não tendo a parte 

requerente cumprido o ônus judicial que lhe competia no prazo legal, 

indefiro o pedido retro e, via de consequência, mantenho o indeferimento 

da inicial por seus próprios termos. Certifique-se o transito em julgado (ID 

10268517) e arquivem-se os autos, com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2017. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000218-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA OLIVEIRA OAB - MT5296/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO)

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando de forma objetiva, os fatos 

que desejam demonstrar (CPC, art. 369), sob pena de preclusão da prova. 

Em caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003324-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DANIEL CAMILO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo 1003324.33.2016.8.11.0003 - PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter LUCAS 

DANIEL CAMILO DA SILVA à curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários, a ser exercida por IVANIR FERREIRA DA 

SILVA, a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua 

gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia autorização 

judicial para que contraia obrigações em nome do interditando. A interdição 

abrange a prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento do requerido. Sem custas e honorários, ante a gratuidade 

da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas 

baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela de 

Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 10 de 

janeiro de 2018.Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003324-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DANIEL CAMILO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA FAZER COMPARECER A 

SENHORA IVANIR FERREIRA, NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA COMARCA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, PARA ASSINAR TERMO DE CURATELA.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003324-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DANIEL CAMILO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo 1003324.33.2016.8.11.0003 - PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter LUCAS 

DANIEL CAMILO DA SILVA à curatela restrita a aspectos patrimoniais, 
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negociais e previdenciários, a ser exercida por IVANIR FERREIRA DA 

SILVA, a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua 

gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia autorização 

judicial para que contraia obrigações em nome do interditando. A interdição 

abrange a prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento do requerido. Sem custas e honorários, ante a gratuidade 

da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas 

baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela de 

Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 10 de 

janeiro de 2018.Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003324-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DANIEL CAMILO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo 1003324.33.2016.8.11.0003 - PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter LUCAS 

DANIEL CAMILO DA SILVA à curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários, a ser exercida por IVANIR FERREIRA DA 

SILVA, a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua 

gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia autorização 

judicial para que contraia obrigações em nome do interditando. A interdição 

abrange a prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento do requerido. Sem custas e honorários, ante a gratuidade 

da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas 

baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela de 

Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 10 de 

janeiro de 2018.Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001780-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. G. D. S. (REQUERIDO)

V. G. G. D. S. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O ADVOGADO DO AUTOR PARA 

FAZER COMPARECER A PARTE INTERESSADA PERANTE A SECRETARIA 

DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE ASSINAR O 

TERMO DE GUARDA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001399-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DOS SANTOS GOVEIA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER RAMALHO SALES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, ID. 10431482

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003283-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO GENTILIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IMACULADA DA LUZ COELHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA FAZER COMPARECER AS 

PARTES ALEXANDRE E MARIA IMACULADA, NA SECRETARIA DA 

SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA COMARCA, PARA 

ASSINAREM O TERMO DE GUARDA COMPARTILHADA.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009248-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. W. B. X. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1009248-88.2017.8.11.0003 Vistos etc., 01. Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada através da petição registrada no ID n.º 

10694968. Doravante, procedam-se com as devidas retificações junto ao 

sistema. 02. Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil. 03. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. 04. Quanto ao pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada para regulamentar o direito de vistas do autor em relação ao 

filho, a primeira vista, afiguram-se presentes os requisitos autorizadores, 

quais sejam, a probabilidade do direito do autor e o risco de dano, 

conforme inteligência do art. 300, § 2º do CPC. Vislumbra-se a 

probabilidade do direito, notadamente, diante do vínculo parental de 

paternidade/filiação existente entre o autor e a criança, comprovada por 

meio da certidão de nascimento do menor acostada ao feito, sendo certo 

que o direito/dever de visitas decorre da própria investidura no poder 

familiar. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

afigura-se presente quanto à pretensão do autor em ver resguardado o 

direito inerente ao estado de filiação da criança em relação à sua pessoa, 

estando o mesmo diante da possibilidade concreta de o filho ser privado, 

ainda que temporariamente, do convívio familiar em sua plenitude, que lhe 

é direito fundamental, essencial à formação integral e saudável de sua 

personalidade. Neste particular, a visitação, muito mais do que um direito 

dos pais, constitui um direito do próprio filho, garantindo-lhe o convívio com 

o genitor não-guardião, mantendo e reforçando os vínculos afetivos. Para 

a fixação da visitação, entretanto, deve-se levar em consideração, 

precipuamente, os interesses do menor, que se sobrepõem à 

conveniência dos pais ou da família extensa. Partindo de tal premissa, a 

análise liminar dos elementos constantes dos autos conduz ao 

deferimento da tutela de urgência antecipada para regulamentar as visitas 

como forma de preservar o liame estabelecido entre pai e filho. Todavia, 

como se trata de criança de tenra idade, com apenas 04 meses de vida, e 

não se tem maiores informações acerca da sua rotina pessoal e familiar, 

tampouco do vínculo estabelecido com o pai, afigura-se prudente, ao 
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menos nesta fase do processo, que se proceda algum ajuste na 

pretensão inicial, de modo a preservar os interesses não somente da 

criança, mas da família como um todo. Assim, fixo as visitas para o pai aos 

sábados, devendo o genitor buscar o filho na residência materna às 14h e 

devolve-lo às 17h do mesmo dia, sem pernoite. Tal forma estabelecida 

para a visitação se justifica em razão do filho dos demandantes contar 

com apenas quatro meses de vida e, do relato inicial extraio a informação 

de que jamais teria se afastado da mãe, assim é cedo para autorizar 

permanência prolongada e o pernoite, e sem prévia adaptação, 

sopesando-se ainda que, segundo recomendações da Organização 

Mundial da Saúde, nesta fase deve ser amamentado exclusivamente pelo 

leite materno, assim seria temerário permitir as visitas por períodos 

prolongados, sob pena de causar prejuízo ao próprio infante com 

alteração repentina e brusca em sua rotina. De mais a mais, a autorização 

para pernoite da criança deverá ser objeto de ampliação paulatina e 

gradual. Não é em decisão liminar que tal questão será solucionada. Com a 

instrução do feito deverá ser alargado o convívio entre o genitor e o filho, 

fundamental para o desenvolvimento saudável da criança. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA, 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. MENOR. VISITAS SEM 

PERNOITE. Tratando-se de criança de dois anos de idade, que não vê o 

genitor há mais de seis meses, desde a mudança deste para o Exterior, 

adequada a visitação de forma gradual, para estreitamento do vínculo 

afetivo, podendo o menor sentir-se segura, de forma gradual, sem 

pernoite. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Agravo de Instrumento Nº 

70063039952, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 15/12/2014). 05. Determino a 

realização de estudo psicossocial (ECA, art. 167) no núcleo familiar de 

ambas as partes, sem prévio aviso, aferindo-se as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais (perante os vizinhos e 

local de trabalho) para criação e educação da criança, em laudo 

circunstanciado no prazo de 20 (vinte) dias. 06. Designo audiência de 

conciliação para a data de 21 de março de 2018 às 14h00min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 07. Cite-se a requerida, 

intimando-a a comparecer à audiência prazada, acompanhada de 

advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 

Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo legal a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). 

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação. Notifique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT, 29 de novembro de 2017. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000794-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIA LUCIA GOMES PEREIRA CARNEIRO OAB - 816.620.842-34 

(REPRESENTANTE)

 

IMPULSIONO os autos para proceder à INTIMAÇÃO do Escritório Modelo 

UNIJURIS, por intermédio de seu advogado e professor-orientador, atuar 

como curador especial da parte requerida, para fins e prazo do artigo 752, 

do Código de Processo Civil, nos termos da decisão transcrita: "Vistos 

etc., A teor do parecer ministerial constante do ID n.º 10777093 e forte no 

quanto disposto no art. 72, inciso I do CPC, nomeio curador à menor 

FABIANA GOMES DA SILVA o Escritório Modelo do UNIJURIS para, por 

intermédio de seu advogado e professor-orientador, atuar como curador 

especial da incapaz. Dê-se vista dos autos ao curador ora nomeado pelo 

prazo de 15 dias para contestar mesmo que por negativa geral e 

apresentar requerimentos que entender necessários à apuração da 

verdade real.Após, intime-se a parte autora para manifestar-se, querendo, 

no prazo de dez dias, e em seguida renove-se vista ao Parquet. Intime-se. 

Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005823-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA DA COSTA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. C. O. (RÉU)

JON LENNON LIMA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do Escritório Modelo UNIJURIS, por intermédio de seu 

advogado e professor-orientador, atuar como curador especial da parte 

requerida, para fins e prazo do artigo 752, do Código de Processo Civil, 

nos termos da decisão transcrita: "Vistos etc., 1. A teor da emenda à 

inicial operada pela parte autora no ID 10718452, proceda-se a inclusão da 

menor K. da C. O. no polo passivo da ação, efetuando-se as retificações 

necessárias junto ao Sistema e na capa dos autos.2. Ademais, registro a 

pendência de apresentação da certidão de nascimento da autora, 

conforme determinação contida no decisum acostado no ID 9575603.3. Por 

fim, considerando-se o patente conflito de interesses da autora e de sua 

prole, ora requerida, nomeio curador especial à menor K. da C. O., o 

Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da mesma, forte no 

quanto disposto no art. 72, I, do CPC. Dê-se vista dos autos ao curador 

ora nomeado pelo prazo de 15 dias para manifestar-se, bem como 

apresentar requerimentos que entender necessários à apuração da 

verdade real. Após, abra-se vista a parte autora e ao Ministério Público e, 

em seguida, renove-se a conclusão. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004950-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANY ALVES DA COSTA (AUTOR)

CARLOS ROBERTO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DE PAZ DE VILA OPERARIA (RÉU)

 

JUSTIÇA GRATUITA ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 

MANDADO DE INTIMAÇÃO SETOR 02 Expedido por ordem da MM. Juíza de 

Direito Cláudia Beatriz Schmidt Processo: 1004175-72.2016.8.11.0003; 

Tipo: Cível; Espécie: AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE 

CASAMENTO COM MODIFICAÇÃO DE REGIME DE BENS. Parte Autora: 

CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO e CRISTIANY ALVES DA COSTA. 

Advogada: LIDIANY SILVA NUNES – OAB/MT 19.877 Parte Requerida: 

NÃO HÁ Pessoa a ser intimada: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO, 

brasileiro, casado, aposentado, portador da RG n° 283594 SSP/MT e 

devidamente inscrito no C.P.F. sob o n° 141.811.501-00, e CRISTIANY 

ALVES DA COSTA brasileira, casada, costureira, portadora da RG n° 

11188502 SJ/MT e devidamente inscrita no C.P.F. sob o n° 

808.218.631-34, ambos residentes e domiciliados na Avenida Rotary 

Internacional, 1407, Jardim Participação, CEP 78730-232, nesta cidade de 

Rondonópolis-MT. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, DAR CUMPRIMENTO NA 

TOTALIDADE DO DESPACHO CÓPIA ANEXA, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. Despacho/Decisão: CÓPIA ANEXA. Rondonópolis, 11 de 

JANEIRO de 2018. Hélio Avelino dos Santos Gestor Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: Rua Rio Branco Nº 2299, Jardim Guanabara, 

Rondonópolis-MT. Telefone: (66) 3410-6100.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000227-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENEELE GARCIA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLAIRE INES GAI (INVENTARIADO)

FELIPE RAFAEL E SILVA CARNEIRO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ADENEELE GARCIA CARNEIRO OAB - 025.768.201-58 (REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO da inventariante para, no prazo de sessenta dias, apresentar 

as últimas declarações contemplando o plano final de partilha e 

acompanhada das certidões negativas de débito municipal, estadual 

(expedida pela PGE) e federal em nome do de cujus, bem como a Guia de 

Informação e Apuração de ITCD com o comprovante de recolhimento do 

tributo, conforme decisão.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001564-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENE SILVA DA ROCHA OAB - 862.411.681-34 (PROCURADOR)

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. R. D. S. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 

4869374.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009224-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BORGES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA FERREIRA BORGES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

CARLOS HENRIQUE FELICIO BORGES (HERDEIRO)

CAMILA FELICIO BORGES (HERDEIRO)

 

INTIMAÇÃO do inventariante JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR para, no 

prazo de vinte dias, apresentar as primeiras declarações acompanhada 

da documentação pertinente, nos moldes da decisão inaugural (ID 

10690604), sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003070-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO)

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0007206A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. J. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

M. V. R. D. M. (HERDEIRO)

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0007206A (ADVOGADO)

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO)

F. S. D. A. (HERDEIRO)

 

INTIMAÇÃO do inventariante MÁRCIO VINICÍUS RIBEIRO DE MORAES para, 

no prazo de vinte dias, apresentar as últimas declarações contemplando o 

plano final de partilha.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002478-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NOVATA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 10863209.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005160-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. B. (AUTOR)

J. L. B. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. P. D. O. (RÉU)

G. T. D. O. (RÉU)

A. D. C. T. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Nivaldo Jose Padilha OAB - MT0005138A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, DEVIDAMENTE REPRESENTADAS, DA PARTE 

DISPOSITIVA DA DECISÃO TRANSCRITA: "Considerando-se que a 

tentativa de conciliação entre as partes restou infrutífera (ID 6133747), 

passo a sanear o processo. Prima facie, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita às partes requeridas. A teor do pedido 

autoral (ID 9621880) e parecer ministerial (ID 10036660) acostados ao 

feito, indefiro o pleito vindicado, reputando incabível a varredura 

pretendida nas contas de titularidade dos requeridos e a expedição de 

ofícios à Receita Federal, o que provocaria, em última análise, a quebra do 

sigilo bancário e fiscal dos mesmos, ferindo direito assegurado 

constitucionalmente, registrando tratar-se de medida drástica, excepcional 

e desnecessária no caso concreto, não tendo sido demonstrado pelo 

requerente a imprescindibilidade das informações para o deslinde do feito, 

tampouco a inviabilidade de provar o alegado por outros meios 

probatórios. (...) Na mesma oportunidade (ID 9621880), o autor postulou 

pela quebra de sigilo bancário e fiscal da pessoa jurídica em que os 

requeridos figuram como sócios. Pois bem, no que tange ao pedido de 

expedição de ofício à Receita Federal e ao BacenJud para fins de apurar o 

acervo patrimonial da empresa ‘Águia Vídeo Produções e Publicidade’, 

tenho que a diligência pretendida é medida extrema, podendo ser 

autorizada somente quando inexistirem elementos de convicção passíveis 

de amparar a situação de rendimentos e patrimônio das partes. Outrossim, 

a parte autora sequer acostou aos autos o contrato social da r. pessoa 

jurídica, a fim de delimitar os sócios que a integram, de modo que não cabe 

a este juízo deferir diligências passíveis de adentrar na esfera de 

terceiros não integrantes da relação processual. Destarte, indefiro a 

pretensa expedição de ofícios no que concerne a verificação do 

patrimônio da aludida pessoa jurídica, haja vista a inexistência de indícios 

dando conta de que os requeridos estariam transferindo parte de sua 

renda para a mencionada empresa, de forma a justificar tais diligências, 

ainda mais levando-se em consideração que as medidas postuladas 

poderiam violar a privacidade de terceiros alheios à relação processual em 

comento, em face da ausência de apresentação do contrato social da 

empresa, sendo certo que a personalidade jurídica dos requeridos é 

diversa da empresa de que são sócios.(...) Não havendo outra questão 

prévia a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada e, ainda, 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro 

o feito saneado. Fixo como pontos controvertidos da demanda, sem 

prejuízo de outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução a 

verificação de ter o binômio necessidade-possibilidade sofrido alteração. 

Desta forma, DEFIRO as seguintes provas úteis postuladas pelas partes: 

1) ORAL consistente na oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas 

partes no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente (art. 

357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão, devendo ser observado pelos 

litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do CPC; 2) DOCUMENTAL, 

consistente na juntada de outros documentos para o esclarecimento e 

deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC. Com relação ao 

depoimento pessoal, desde já ressalvo que sendo o magistrado o 

destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece 

o artigo 371 do CPC, dispenso o depoimento das partes por entender 

desnecessário ao deslinde da questão, pois tal prova nada mais trará que 

a reprodução do que já foi por elas afirmado na inicial e contestação, 

respectivamente. Ressalto que o dia a dia forense tem revelado ser 
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referida atividade probatória contraproducente e ineficaz a busca da 

verdade real. De mais a mais, a teor do disposto no art. 370 do CPC, o Juiz 

é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a produção daquelas 

que entenda por necessárias ao deslinde da controvérsia posta em 

julgamento, bem como indeferir as que tenha como inúteis ou meramente 

protelatórias, não caracterizando tal ato cerceamento de defesa. Por 

derradeiro, para a produção da prova oral deferida, designo audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 03 de abril de 2018 às 15h00min, 

devendo o Sr. Gestor Judiciário adotar as providências necessárias à sua 

efetiva realização. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004683-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEULY KASSIA ALVES BELLINE (REQUERENTE)

KENIA MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES DA DECISÃO PROFERIDA: Vistos. É sabido que 

o art. 139, II e V, do CPC, prescreve que o juiz deve velar pela duração 

razoável do processo, bem como promover a qualquer tempo a 

autocomposição. Deveras, no caso em mesa, considerando as questões 

suscitadas pela herdeira Keuly Kassia Alves Belline, invocando o princípio 

suprarreferido, hei por bem designar audiência de conciliação para o dia 

08 de março de 2018, às 15h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação 

deste Juízo, com a presença do Ministério Público. Intimem-se a 

inventariante e a herdeira Keuly para comparecimento por intermédio de 

seus respectivos patronos devidamente constituído nos autos. Acaso 

reste inexitosa a audiência de conciliação, renove-se a conclusão. 

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009711-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA MARIA DA SILVA POLETTI (REQUERENTE)

ALDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

RAYMUNDO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

JOZELIA MARIA DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA MARIA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009711-30.2017.8.11.0003 Vistos etc., DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. Nomeio inventariante, o requerente RAYMUNDO DA SILVA 

NETO, facultando-o firmar termo de compromisso para os fins legais. 

Doravante, intime-se o inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar plano final de partilha acompanhado da seguinte 

documentação: a) certidão negativa de débito municipal, estadual 

(expedida pela PGE) e federal em nome da falecida; b) Guia de Informação 

e Apuração do ITCD devidamente acompanhada da avaliação 

administrativa do acervo inventariado, bem como o comprovante de 

recolhimento ou declaração de isenção do tributo; c) certidão negativa de 

testamento, nos moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que 

documento indispensável à propositura da presente ação. Em seguida, 

renove-se a conclusão para sentença. Às providências . 

Rondonópolis-MT, 29 de novembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004218-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENI PEREIRA CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO BATISTA CABRAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA COMPARECER OU FAZER 

COMPARECER A PARTE AUTORA, NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA COMARCA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, PARA RETIRAR O ALVARÁ EXPEDIDO PARA O DEVIDO 

CUMPRIMENTO.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001799-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERCIDE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Roberto dos Santos Liberato OAB - MT0015205A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA COMPARECER OU FAZER 

COMPARECER A PARTE AUTORA, NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA COMARCA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, PARA RETIRAR OS ALVARÁS EXPEDIDOS PARA O DEVIDO 

CUMPRIMENTO.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010162-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. R. C. (REQUERENTE)

A. C. K. N. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT19875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. T. T. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010162-55.2017.8.11.0003 Vistos etc., À luz do quanto disposto no 

art. 147 do ECA, para fins de aferição da competência deste Juízo, faculto 

à parte autora esclarecer, no prazo de quinze dias, qual o atual domicílio 

da criança. Às providências. Rondonópolis-MT, 13 de dezembro de 2017. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010255-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CLARA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA OAB - MT20945/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDERSON CLARO DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010255-18.2017.8.11.0003 Vistos etc., DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. Nomeio inventariante a requerente SEBASTIANA CLARA 

DE ALMEIDA, facultando-a a firmar compromisso em 05 (cinco) dias, 

devendo prestar as primeiras declarações em vinte (20) dias, 

independente de nova intimação, dispensando-se a lavratura do 

respectivo termo. Citem-se, após, os interessados não representados, se 

for o caso, em havendo interesse de menor/incapaz intime-se o Ministério 

Público e em seguida, a Fazenda Pública, manifestando-se ela sobre os 

valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro em 20 

dias ou atribuir valores que poderão ser aceitos pelos interessados, 

manifestando-se expressamente. Contudo, sendo todos os herdeiros 

maiores e capazes, além de não existir litígio sobre o patrimônio 

inventariado, poderá a inventariante optar pela conversão do presente em 

arrolamento sumário, máxime por este possuir rito mais célere que o ora 

eleito. Sem prejuízo, quando da apresentação da Guia de Informação e 

Apuração do ITCD acompanhada da avaliação administrativa dos bens, 

deverá a inventariante retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da 

causa em inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do 

espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar 

Peluso, j. 19.5.1998). Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009656-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. R. (REQUERENTE)

S. L. R. (REQUERENTE)

R. L. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANEZIO DONISETE LINO OAB - SP270846 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. R. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009656-79.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO à parte autora os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 2. Na condição de herdeiros necessários os 

requerentes, RAFAEL LINO RODRIGUES, GUILHERME LINO RODRIGUES e 

SIMONY LINO RODRIGUES, bem qualificados nos autos, promovem a 

abertura do processo de inventário dos bens deixados pelo genitor dos 

autores ROBERTO FRANCISCO RODRIGUES, invocando para tanto o 

disposto no art. 616, II, CPC. No vertente caso os requerentes comprovam 

sua condição de filhos do falecido, bem como menciona que seu falecido 

pai ao tempo óbito vivia em união estável com Sonia Dea Nunes de 

Figueiredo Ulisses, que por sua vez, detém a posse e administração dos 

bens do autor da herança, sendo que apesar de o falecimento ter sido 

datado 11/08/2017 o procedimento de inventário foi proposto somente em 

23/11/2017, ou seja, após o prazo do art. 611 do CPC, com 

correspondência legislativa em relação ao CPC/1973 através do art. 983. 

A propósito: ‘No prazo de art. 983 do CPC, a iniciativa para requerer o 

inventario é privativa de quem estiver na posse e administração dos bens 

do espólio, com base no art. 987, caput, do diploma federal referido. Só 

após decorrido, in albis, o prazo legal, podem requerer o inventario as 

pessoas enumeradas no art. 988’ (RJ 279/109)’. (in Código de Processo 

Civil e3 legislação processual em vigor, Theotônio Negrão, 36ª edição, Ed. 

Saraiva, p. 966). É preciso ter em mente, no entanto, que a legitimidade 

para formular o pedido de abertura do processo de inventário não 

configura preferência legal para o exercício da inventariança, embora até 

possa vir a exercê-la. Ou seja, sem sombra de dúvida ostenta legitimidade 

os herdeiros necessários para formular o pedido de abertura do processo 

de inventário, na medida em que a legitimada com preferencia legal se 

omitiu, tendo fluído in albis, como se expôs, o prazo legal para a abertura, 

tendo clareza solar o art. 616, inc. II do CPC. No entanto, essa legitimidade 

conferida pela lei para os herdeiros promover a abertura do processo 

inventário não afeta em nada a legitimação para o exercício da 

inventariança, que se submete à ordem legal de preferência. Nesse 

sentido, confira-se: ‘Nomeação de inventariante. Art. 990 do CPC. Ordem 

não absoluta. Ofensa não configurada. Divergência não configurada. A 

ordem de nomeação de inventariante insculpida no art. 990 do Código de 

Processo Civil deve ser rigorosamente observada, excetuando-se as 

hipóteses em que o magistrado tenha fundadas razões para 

desconsidera-la, com o fim de evitar tumultos processuais 

desnecessários ou mesmo sonegação de bens, como no caso, em face 

da patente litigiosidade existente entre as partes (...) (STJ, REsp 

283994/SP, 4ª Turma, rel. Min. César Asfor Rocha, j. 6.3.2001, DJ 

7.5.2001, p. 150).’ (in Código de Processo Civil Interpretado, Coordenador 

Antonio Carlos Marcato, Ed. Atlas, 2004, p. 2487). Sendo assim, deve ser 

nomeada para exercer a inventariança a companheira sobrevivente e 

detentora da posse do acervo patrimonial atendendo o quanto disposto no 

art. 617, I do NCPC. Nomeio Inventariante a companheira sobrevivente do 

inventariado SONIA DEA NUNES DE FIGUEIREDO ULISSES, cite-se para 

prestar o compromisso em 05 (cinco) dias – CPC, art. 617, parágrafo 

único. Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data do compromisso, fará a 

Inventariante as primeiras declarações. Após, citem-se para manifestação 

no prazo de 10 (dez) dias, encaminhando-se cópia das primeiras 

declarações aos herdeiros (que não estiverem representados nos autos). 

Intime-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 29 de novembro de 2017. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002898-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA FAZER COMPARECER A 

SENHORA ROSEMAR, NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA 

E SUCESSÕES DESTA COMARCA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

ASSINAR TERMO DE GUARDA.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003427-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Z. D. S. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INFORMAR HAVER ENTRADO EM CONTATO 

COM A SECRETARIA DA POLICLÍNICA CENTRAL, AGENDANDO A PERÍCIA 

COM A DR. MARIA APARECIDA DO VALE GALVÃO, PARA O DIA 

05/02/2017, ÀS 07H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009718-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA BARRETO DOS REIS (REQUERENTE)

ADEVAIR BARRETO DOS REIS (REQUERENTE)

DEUZELIA BARRETO DOS REIS (REQUERENTE)

ADEVAILTON BARRETO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL GUALBERTO DOS REIS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009718-22.2017.8.11.0003 Vistos etc., DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. Nomeio inventariante o requerente ADEVAIR BARRETO 

DOS REIS, facultando-a a firmar compromisso em 05 (cinco) dias, devendo 

prestar as primeiras declarações em vinte (20) dias, independente de 

nova intimação, dispensando-se a lavratura do respectivo termo. Citem-se, 

após, os interessados não representados, se for o caso, em havendo 

interesse de menor/incapaz intime-se o Ministério Público e em seguida, a 

Fazenda Pública, manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro em 20 dias ou atribuir valores 

que poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se 

expressamente. Contudo, sendo todos os herdeiros maiores e capazes, 

além de não existir litígio sobre o patrimônio inventariado, poderá a 

inventariante optar pela conversão do presente em arrolamento sumário, 

máxime por este possuir rito mais célere que o ora eleito. Sem prejuízo, 

quando da apresentação da Guia de Informação e Apuração do ITCD 

acompanhada da avaliação administrativa dos bens, deverá a 

inventariante retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da causa em 

inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' 

(TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 

19.5.1998). Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 29 de novembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009778-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CARVALHO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009778-92.2017.8.11.0003 Vistos. LOURDES CARVALHO DE 

MIRANDA e CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificados 

e representados, propuseram o presente DIVÓRCIO CONSENSUAL. 

Destacam que contraíram núpcias em 23/01/2009, sob o regime da 

comunhão parcial, sendo que dessa união não advieram filhos, inexistindo 

bens a serem partilhados. Pugnam pela procedência do pedido para que 

seja decretado o divórcio do casal. Juntam documentos. É o relatório. 

Decido. Prima facie, processe-se em segredo de Justiça, com gratuidade 

processual. Considerando-se a natureza da causa, notadamente a 

ausência de interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao 

Ministério Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. As 

partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação. O pedido satisfaz às 

exigências do art. 226, § 6º da Constituição Federal. Em face ao exposto: 

a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do casal. b) 

HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, “b” do C.P.C., o acordo tal 

qual o celebrado na inicial. Sem custas e honorários. Preclusa a via 

recursal, expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do 

Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao 

Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. Após o trânsito 

em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. P. I. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 01 de dezembro de 2017. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008961-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Max Paulo de Sousa e Silva (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Max Paulo de Sousa e Silva OAB - MT0013965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008961-28.2017.8.11.0003 Vistos etc., DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. Nomeio inventariante, o requerente MAX PAULO DE 

SOUSA E SILVA, facultando-o firmar termo de compromisso para os fins 

legais. Doravante, intime-se o inventariante para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, apresentar a seguinte documentação: a) instrumento de 

representatividade processual de Anisia Maria de Sousa e Silva, bem 

como de todos os herdeiros e seus respectivos cônjuges; b) certidão 

negativa de débito estadual (expedida pela PGE) em nome do falecido; c) 

certidão negativa de testamento, no prazo de 30 dias, nos moldes do art. 

2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que documento indispensável à 

propositura da presente ação. Em seguida, venham-me conclusos para 

sentença. Às providências. Rondonópolis-MT, 01 de dezembro de 2017. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001039-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO OAB - MT0011033A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR OS REQUERIDOS PARA 

APRESENTAR SUAS MEMORIAIS, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010021-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB - MT15617/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA ALINE SCHMIDT OAB - 039.206.251-88 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010021-36.2017.8.11.0003 Vistos. Trata-se de 'Ação de Alimentos 

c/c guarda compartilhada c/c regularização de visitas' proposta por 

JOELSON MIRANDA RIBEIRO em desfavor de ANA JULIA SCHMIDT, 

representada por Angela Aline Schmidt Ribeiro. A legitimidade para figurar 

no pólo passivo de guarda e regulamentação de visitas é da genitora da 

criança. Já para a ação de alimentos a criança é quem tem legitimidade 

para tal. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE 

ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CÚMULO DE AÇÕES. 

ILEGITIMIDADE DA MENOR PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. EMENDA DA INICIAL. 1. A menor 

impúbere a quem se destina a oferta de alimentos não tem legitimidade 

para figurar no pólo passivo da ação de regulamentação de visitas, mas 

sim a mãe, que detém sua posse. 2. Constatado o equívoco na indicação 

do sujeito passivo, deve o magistrado facultar ao autor a emenda da 

inicial, a teor do artigo 284 do CPC, em vez de decretar a carência da 

ação. 3. Recurso provido. (TJDF, Agravo no Agravo de Instrumento, 

Processo nº 41532/96-DF, (REG. AC. 95683), rel. Des. JOÃO MARIO SA, 

DJ. 18.06.97) Destarte, faculto ao autor a emenda à exordial, no prazo de 

15 dias, para retificar o pólo passivo da ação, incluindo a genitora da 

menor, sob pena de prosseguimento do feito somente em relação ao 

pedido de oferta de alimentos. Se não bastasse, verifico que o autor 

deixou de observar o quanto disposto no art. 319, II do CPC, já que sequer 

sua profissão declinou, facultando também a emenda quanto a esse 

ponto, no prazo acima assinalado, sob pena de indeferimento (CPC, 321). 

Intime-se. Às providências. Rondonópolis, 12 de dezembro de 2017. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010125-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS MELO MIYATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DOS SANTOS MELO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010125-28.2017.8.11.0003 Vistos etc., Atenta a preferência legal 

estabelecida pelo art. 617 do CPC, previamente a nomeação de 

inventariante, faculto à requerente a emenda da inicial, no prazo de quinze 

dias, para fins de demonstrar sua posse e administração do acervo 

patrimonial a ser inventariado ou, alternativamente, apresentar instrumento 

de representatividade processual do cônjuge supérstite, bem como da 

certidão de casamento da falecida. Às providências. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 13 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010157-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

RENAN RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

CRISTINA MARIA RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

RAUL RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

EMANUELLE RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SALUSTIANO PINTO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010157-33.2017.8.11.0003 Vistos etc., Nomeio inventariante a 

requerente CRISTINA MARIA RODRIGUES SALUSTIANO, facultando-a a 

firmar compromisso em 05 (cinco) dias, devendo prestar as primeiras 

declarações em vinte (20) dias, independente de nova intimação, 
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dispensando-se a lavratura do respectivo termo. Citem-se, após, os 

interessados não representados, se for o caso, em havendo interesse de 

menor/incapaz intime-se o Ministério Público e em seguida, a Fazenda 

Pública, manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro em 20 dias ou atribuir valores que 

poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se expressamente. 

Contudo, sendo todos os herdeiros maiores e capazes, além de não existir 

litígio sobre o patrimônio inventariado, poderá a inventariante optar pela 

conversão do presente em arrolamento sumário, máxime por este possuir 

rito mais célere que o ora eleito. Sem prejuízo, quando da apresentação da 

Guia de Informação e Apuração do ITCD acompanhada da avaliação 

administrativa dos bens, deverá a inventariante retificar o valor atribuído à 

causa, pois 'o valor da causa em inventário ou arrolamento é calculado 

sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 

80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998). Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 

2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010048-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SANTOS NICOLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010048-19.2017.8.11.0003 Vistos etc., DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. Nomeio inventariante, o requerente CRISTIANO SANTOS 

NICOLAU, facultando-o firmar termo de compromisso para os fins legais. 

Doravante, intime-se o inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar a seguinte documentação: a) instrumento de 

representatividade processual de todas as herdeiras, bem como do 

cônjuge da herdeira casada; b) certidão de nascimento ou casamento, 

conforme o caso, do autor; c) RG e CPF do falecido; d) Guia de 

Informação e Apuração do ITCD devidamente acompanhada da avaliação 

administrativa do acervo inventariado, bem como o comprovante de 

recolhimento ou declaração de isenção do tributo; e) certidão negativa de 

testamento, nos moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que 

documento indispensável à propositura da presente ação. Em seguida, 

venham-me conclusos para sentença. Às providências. Rondonópolis-MT, 

14 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010428-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. L. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010428-42.2017.8.11.0003 Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, GUARDA 

COMPARTILHADA, PARTILHA DE BENS E TUTELA ANTECIPADA” proposta 

por LUCIANO ALVARENGA em desfavor de PRISCILA LAURINDO DE 

ARAUJO por si e na condição de representante legal de H. N. A. A., todos 

devidamente qualificados nos autos. Com a exordial vieram os 

documentos pertinentes. É o sucinto relatório. Decido. Com efeito, 

compulsando os autos observa-se que esta ação contém, além de 

idênticas as partes, contém pedido igual àquela registrada sob o nº 

1009974-62.2017.8.11.0003, a qual foi distribuída em primeiro lugar e 

encontra-se com o andamento processuaal mais avançado. Destarte, 

caracterizado in casu o fenômeno processual da litispendência, cuja 

configuração e conceituação estão inseridas no §3º, do art. 337, do CPC, 

in verbis: "Há litispendência quando se repete ação que está em curso.". A 

respeito, já se pronunciou o STJ, com o seguinte julgado: “A identidade de 

demandas que caracteriza a litispendência é a identidade jurídica, quando, 

idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito jurídico.”(STJ – 1ª 

Seção, MS 1.163-DF-AgRg, rel. Min. José de Jesus Filho, j. 18.12.91, 

negaram provimento, v.u., DJU 9.3.92, p. 2.528) (in nota nº 21, ao artigo 

301, do Código de Processo Civil, de Theotonio Negrão, p. 390). Portanto, 

há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, entre 

as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. É o 

chamado pressuposto negativo, que impede a propositura de nova ação 

igual à outra anteriormente proposta. Impondo ao juízo a extinção sem 

resolução do mérito da segunda demanda, consoante o ensinamento que 

o STJ traz no seguinte aresto: “Caracterizada a litispendência, 

prossegue-se nos autos do primeiro processo”(STJ-4ª Turma, Resp 

174.261-BA, rel. Min. Ruy Rosado, j. 7.8.01, deram provimento parcial, v.u., 

DJU 8.10.01, p. 218) (in nota nº 25, ao artigo 301, do Código de Processo 

Civil, de Theotonio Negrão, p. 391). Configurada a litispendência, com 

clareza hialina, seu conhecimento está alicerçado no inciso V, do art. 485, 

do CPC e tratando-se matéria de ordem pública possibilitando inclusive seu 

reconhecimento de ofício, conforme inteligência do § 5º, do art. 337, do 

mesmo diploma legal, a alegação de litispendência pode ser arguida a 

qualquer tempo. Destarte, considerando o pleito de tutela de urgência para 

regulamentação de visitas ao genitor, deverá o requerente manejar sua 

pretensão de forma incidental no bojo da ação registrada sob a 

numeração única 1009974-62.2017.8.11.0003, frisando a desnecessidade 

de procedimento autônomo para tal finalidade, sendo certo que o pedido 

em tela será objeto de deliberação pelo Juízo após a devida formalização 

na ação pertinente, em sendo a hipótese. Diante do exposto, com amparo 

no artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil INDEFIRO LIMINARMENTE 

A PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, nos termos do artigo 485, incisos 

I e V, do mesmo Codex, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução 

do mérito. Sem custas, eis que defiro à parte autora os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita . Após o prazo em trânsito em julgado 

arquive-se, com as cautelas de estilo. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007873-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE ALMEIDA MUCHAGATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sílvia Machado Muchagata OAB - MT6872/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA FERREIRA BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007873-52.2017.8.11.0003 Vistos etc. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. O presente testamento deverá ser processado nos termos 

do artigo 735 do Código de Processo Civil, consoante disposições insertas 

no artigo 736 do mesmo diploma legal. Imperioso considerar que o 

testamento é um ato solene que deve submeter-se a numerosas 

formalidades, as quais não podem ser descuradas e postergadas, sob 

pena de nulidade. A mitigação do rigor formal em prol da finalidade é 

critério que se impõe na interpretação dos textos legais. Entretanto, no 

caso dos testamentos deve-se redobrar o zelo na observância da forma, 

tanto por não viver o testador no momento de esclarecer suas intenções, 

quanto pela suscetibilidade de fraudes na elaboração do instrumento e, 

consequentemente na deturpação da vontade de quem dispõe dos bens 

para após a morte (STJ, 4ª T. Resp. 147959-SP, re. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, mv.j. 14.12.2000, DJU 19.3.2001, p. 111 – JSTJ 

143/112)” Dessa maneira, vislumbra-se que o artigo 736 do Código de 

Processo Civil dispõe que o processamento do testamento público deve 

obedecer as disposições insertas no artigo 735 do mesmo diploma legal, 

onde as formalidades inseridas no caput e § 1º necessariamente devem 

ser desenvolvidas em audiência na presença do Juiz e apresentante do 

testamento, para então ser oportunizada a manifestação ministerial (CPC, 

art. 735, §2º). Designo o dia 12 de abril de 2018, às 14 horas para 

abertura do presente testamento público. Intime-se a requerente e os 

interessados por ela indicados. Notif ique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000196-34.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNY KAROLINE FERREIRA DE FARIA SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000196-34.2018.8.11.0003 Vistos etc., Faculto ao autor a emenda da 

inicial para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos a cópia da sentença que 

fixou a obrigação alimentar em favor do genitor e que ora pretende-se 

exonerar, eis que documento indispensável à propositura da demanda 

(art. 320, CPC), sob pena de indeferimento da exordial (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. 

Às providências. Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000096-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AMORIM ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE DA SILVA ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000096-79.2018.8.11.0003 Vistos etc., Faculto ao autor a emenda da 

inicial para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos a certidão de nascimento 

da requerida, eis que documento essencial à propositura da presente 

ação, sob pena de indeferimento (art. 320, do CPC). Após, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008155-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Y. D. O. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. G. D. O. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008155-90.2017.8.11.0003 Vistos etc., Em tempo, a teor do petitório 

retro, fixo o dia 10 (dez) de cada mês a data do pagamento da verba 

alimentar pelo genitor em favor da menor. Doravante, cumpra-se 

integralmente o decisum retro. Às providências. Rondonópolis-MT, 18 de 

dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007958-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

IRACI TEIXEIRA DOS REIS (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007958-38.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 2. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 3. Trata-se de 

pedido de antecipação da tutela objetivando a nomeação da requerente 

como curadora provisória de sua genitora, ora requerida, para 

representá-la na prática dos atos da vida, sustentado que a mesma é 

acometida de deficiência visual, sendo incapaz de exercer atos da vida 

civil. Para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada 

pretendida pela Autora, faz-se necessário verificar a presença dos 

requisitos do art. 300 do CPC. No caso em tela não vejo preenchido o 

requisito da existência da probabilidade do direito, uma vez que não há 

qualquer documento hábil a demonstrar cabalmente que a requerida seja 

incapaz. Registre-se que interdição é um instituto com caráter nitidamente 

protetivo da pessoa, retirando dela a faculdade de gerir seus bens e sua 

própria vida, sendo certo que somente em casos excepcionais se admite a 

concessão da tutela de urgência consubstanciada na nomeação de um 

curador provisório, de forma a tornar imperiosa a adoção de todas as 

cautelas para agasalhar a decisão de privar alguém da capacidade civil, 

ainda que parcialmente. A propósito: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO 

DE CURADOR PROVISÓRIO. PESSOA IDOSA, MAS LÚCIDA. 

DESCABIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DESCABIMENTO. 1. Comporta 

decisão monocrática o recurso que versa sobre matéria já pacificada no 

Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 557 do CPC. 2. A interdição é 

instituto destinado à proteção de pessoa incapacitada, retirando dela a 

faculdade de administrar seus bens e reger sua própria vida. 2. Não se 

justifica a concessão de tutela antecipada para a nomeação de curador 

provisório, quando a interditanda, a par da idade provecta e dos 

problemas de saúde, é pessoa lúcida e capaz de gerir sua própria vida, 

como mostram os atestados médicos. Recurso desprovido.” (Agravo Nº 

70044064335, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 27/07/2011) Nesta 

senda, considerando que o documento apresentado pela parte autora não 

é apto a demonstrar a incapacidade da requerida de reger sua própria 

pessoa e administrar os seus bens, malgrado tenha sido oportunizado à 

requerente colacionar documento hábil a ensejar a tutela provisória 

pretendida, a mesma quedou-se inerte (ID 10264077) e, sendo 

extremamente grave a medida de nomear curador provisório à 

interditanda, INDEFIRO o pedido liminar. 4. Forte no quanto disposto nos 

artigos 1.771 e 1.772, parágrafo único, ambos do Código Civil, determino a 

elaboração de estudo pela equipe multidisciplinar deste juízo junto à 

requerida, sem prévio aviso, aferindo as potencialidades e habilidades da 

demandada, de modo a individualizar sobre quais aspectos deverá recair 

a curatela a ser eventualmente aplicada em favor da mesma, bem como 

averiguando as vontades e preferências da requerida no que tange à 

pessoa do curador, em laudo próprio e individualizado no prazo de 10 

(dez) dias. 5. Designo audiência de entrevista da interditanda para o dia 1º 

de março de 2018 às 15h00min. Cite-se a requerida, para comparecer à 

referida solenidade, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o 

pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, contado da referida audiência, bem 

como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). 

Intimem-se todos. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006479-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. L. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006479-10.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor do pedido constante 

do termo de audiência retro (ID 11108704), mantenho a nomeação 

efetivada no decisum inicial (ID 9871538), assinalando-se para tanto o Dr. 

Samir Badra Dib para patrocinar os interesses do requerido, ficando, via 

de consequência, revogada a incumbência de curadoria especial 

anteriormente declinada, conforme art. 72, II, do CPC. Abra-se-lhe vista 

para ciência da referida nomeação, bem como para comparecimento à 

solenidade designada. 2. Diante do quanto disposto no relatório social 

encartado aos autos (ID 10542302), bem como do requerimento formulado 

em sede de audiência, vislumbro necessária a realização de 

acompanhamento psicológico mensal com os menores junto ao CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial) com o fito de abrandar os traumas 
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sofridos com a morte da genitora dos mesmos, sobretudo considerando a 

gravidade dos fatos narrados, devendo ser apresentado o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nesta senda, oficie-se ao CAPS para efetivar 

acompanhamento mensal com os menores, consoante alhures 

mencionado. 3. Sem prejuízo, requisite-se o recambiamento do requerido 

F. S. da S., para fins de comparecimento na audiência designada para a 

data de 03/04/2018 às 13h30min, o qual se encontra atualmente 

segregado em ergástulo público localizado nesta comarca, consoante 

informação disposta na exordial. Após, intime-se a parte autora para que 

no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação. Intimem-se. 

Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009862-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009862-93.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a inicial (ID 

10942136), bem como sua emenda (ID 11024783). 2. Processe-se em 

segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 3. DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º 

do Código de Processo Civil. 4. Indefiro, por ora, o pleito de tutela de 

urgência de natureza antecipada objetivando o deferimento da 

permanência do menor sob os cuidados paternos durante o labor da 

requerida, afigurando-se tal pretensão ao exercício da guarda 

compartilhada. Nesse ponto, não verifico a existência de elementos aptos 

a justificarem a adoção de medida tão extrema e capaz de trazer prejuízos 

ao infante, como é a modificação da modalidade de guarda, notadamente 

em face da ausência de comprovação das alegações iniciais, dando conta 

de que embora as partes tenham definido a guarda unilateral do menor em 

favor da genitora (ID 10942585), a realidade fática passou a se amoldar a 

guarda compartilhada ora vindicada. Com efeito, em juízo de cognição 

sumária, ressalto que se revela desaconselhável modificar a rotina do 

infante abruptamente, uma vez que qualquer espécie de alteração nos 

hábitos da criança causa-lhe instabilidade física e emocional, de modo que 

a mudança repentina da modalidade de guarda choca-se com o melhor 

interesse do menor. Ademais, como se trata de criança de tenra idade, 

com apenas 01 (um) ano de vida e, não se tem maiores informações 

acerca de sua rotina pessoal e familiar, tampouco do vínculo estabelecido 

com o pai, deixo de acolher o pedido de tutela antecipada, de modo a 

preservar os interesses da criança. A propósito: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. FILHO MENOR. GUARDA. 

DESCABIMENTO DA MEDIDA. 1. As alterações de guarda são prejudiciais 

para a criança e, como regra, deve ser mantida onde se encontra melhor 

cuidada, pois é o interesse dela é que deve ser protegido e privilegiado. 2. 

A alteração de guarda somente se justifica quando provada situação de 

risco atual ou iminente. 3. Não restando demonstrada situação de risco 

atual ou iminente para a criança, é inadmissível o pedido de busca e 

apreensão. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 

70062726567, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 19/01/2015) 

DIVÓRCIO. CONVERSÃO. ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO. GUARDA. 

ALTERAÇÃO. READEQUAÇÃO DE VISITAS. INTERESSE DOS FILHOS. 1. 

Estando os filhos sob a guarda paterna, onde vem tendo atendidas todas 

as suas necessidades, descabe promover qualquer modificação, pois a 

alteração de guarda reclama a máxima cautela por ser fato em si mesmo 

traumático, somente se justificando quando provada situação de risco 

atual ou iminente, o que inocorre na espécie. 2. A regulamentação de 

visitas materializa o direito dos filhos de conviverem com o genitor que não 

exerce a guarda, assegurando o desenvolvimento de um vínculo afetivo 

saudável entre eles, mas sem afetar as rotinas de vida dos menores. 3. 

Deve ser resguardado sempre o melhor interesse dos filhos, que está 

acima da conveniência dos genitores. 4. Considerando que a mãe trabalha 

nos finais de semana, melhor que as visitas do filho ocorram nas 

sextas-feiras, quando ela está de folga. 5. Cabe a ambos os genitores a 

obrigação de prover o sustento dos filhos menores, devendo cada qual 

concorrer na medida da própria disponibilidade, e, enquanto o pai, que é 

guardiã presta o sustento in natura, cabe à mãe, não guardiã, prestar 

alimentos in pecunia. 6. O valor dos alimentos deve ser suficiente para 

atender o sustento dos filhos, dentro das condições econômicas da 

genitora. 7. Descabe alterar a verba alimentar fixada na sentença, quando 

se mostra razoável e atende o binômio necessidade-possibilidade. 8. 

Descabe partilhar o veículo, quando não restou comprovada a aquisição 

do bem na constância do casamento. Recurso parcialmente provido. 

(Apelação Cível Nº 70060934726, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

17/12/2014) Destarte, malgrado o autor alegue que dedica todos os 

cuidados necessários à criança enquanto a mãe laborava, o acordo 

referente a guarda unilateral fora entabulado entre as partes em 

junho/2017 e, pelo que ressai da inicial, o eventual compartilhamento da 

guarda iniciou-se em agosto/2017 e findou-se em novembro/2017. Assim, 

tenho que não restou suficientemente demonstrado o exercício da guarda 

compartilhada, apta a ensejar o deferimento prematuro de tal medida. 

Todavia, no curso da instrução, este juízo poderá vir a rever tal 

posicionamento, em sendo a hipótese. Desta feita, permanecem 

asseguradas à figura paterna o direito de convivência descrito no acordo 

anexo aos autos (ID 10942585), devidamente homologado (ID 10942585), 

sendo que, em caso de eventual descumprimento, a parte interessada 

poderá se valer da via pertinente e adequada para a obtenção do 

resultado pretendido. 5. Designo audiência de conciliação para a data de 

03 de abril de 2018 às 17h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação 

deste Juízo. Cite-se a requerida, intimando-a a comparecer à audiência 

aprazada, acompanhada de advogado, atentando-se a Serventia, no 

cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 

1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo acordo na audiência, poderá a 

parte demandada contestar o presente, desde que o faça por intermédio 

de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, NCPC). 6. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008873-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1008873-87.2017.8.11.0003 Vistos etc., 01. Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada através da petição registrada no ID n.º 

10670948. Doravante, procedam-se com as devidas retificações junto ao 

sistema. 02. Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil. 03. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. 04. Designo audiência de conciliação para a data de 20 de 

março de 2018 às 17h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste 

Juízo. Cite-se o requerido, intimando-o a comparecer à audiência 

aprazada, acompanhado de advogado, atentando-se a Serventia, no 

cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 

1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo acordo na audiência, poderá a 

parte demandada contestar o presente, desde que o faça por intermédio 

de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). 05. No mais, a parte autora deverá providenciar a 

juntada aos autos de sua certidão de nascimento, no prazo de 10 (dez) 

dias, eis que documento indispensável à propositura da demanda (art. 

320, CPC). 06. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT, 29 de novembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009782-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLACIENE VIEIRA SANTANA (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 301 de 1153



Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO LOURENÇO DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009782-32.2017.8.11.0003 Vistos. 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. Comprovada documentalmente a filiação entre 

a autora e o requerido, fixo, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, 

alimentos provisórios, em 30 % (trinta) por cento do salário mínimo 

nacional, quantum que haverá de ser pago pelo requerido até o quinto dia 

útil de cada mês, mediante depósito em conta bancária indicada pela parte 

autora, conforme dados informados na peça vestibular. 4. Designo 

audiência de conciliação para a data de 08 de fevereiro de 2018, às 15 

horas, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 5. Cite-se o 

requerido, intimando-o a pagar os alimentos provisórios, e a comparecer à 

audiência, acompanhado de advogado ou Defensor Público, importando a 

ausência do autor em extinção e arquivamento do processo e a do 

requerido em confissão e revelia. 6. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o demandado contestar o presente, desde que o faça por 

intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Rondonópolis, 

30 de novembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002001-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. T. (AUTOR)

S. H. T. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A (ADVOGADO)

ANARI VILELA DE MORAES OAB - MT0010215S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. T. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002001-90.2016.8.11.0003 Vistos etc., S. H. T. T., representado por 

sua genitora e também requerente, Sra. F. T., ingressaram com a presente 

‘Ação de Alimentos c/c Guarda Definitiva e Regulamentação de Visitas 

com Pedido de Tutela de Urgência’ em face de G. S. T., todos bem 

qualificados. Através da petição registrada no ID 10555682 a parte autora 

apresentou pedido de desistência da demanda. O Ministério Público opinou 

pelo acolhimento da pretensão deduzida derradeiramente (ID 10750839). 

Relatei o essencial. Decido. Como se vê, havendo desistência expressa 

da ação, inexiste outra alternativa senão extinguir o feito sem resolução 

do mérito, valendo o registro de que não houve apresentação de 

contestação até apresente data (ID 9952740), razão pela qual não incide a 

regra do § 4º, do art. 485, do Código de Processo Civil, que prevê para 

sua aplicação a anuência da parte contrária. Posto isso, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil e JULGO, em consequência, extinto o processo (CPC - 

VIII, art. 485). Sem custas, face a gratuidade da justiça precedentemente 

deferida. Sem condenação da verba honorária haja vista insubsistir 

contenciosidade. Preclusa a via recursal, deem-se baixas e arquivem-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000916-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000916-69.2016.8.11.0003 Vistos etc. Diante da apresentação do rol de 

testemunhas apresentado pela parte autora a serem inquiridas por este 

juízo, designo nova solenidade instrutória para o dia 08 de março de 2018, 

às 15 horas. No mais, mantenho incólumes as demais determinações 

exaradas no decisum de id nº 4790362. Intimem-se. Notifique-se. 

Rondonópolis-MT, 05 de dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002469-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. V. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

ANDREIA MOTA ATAIDES OAB - 022.213.521-22 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. B. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1002469-20.2017.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, considerando que o 

teor da certidão acostada no ID 9858271, hei por bem designar audiência 

de conciliação para o dia 1º de março de 2018 às 16h30min, a realizar-se 

no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Deixo de decretar a revelia da parte 

requerida, pois, embora tenha sido citada previamente a audiência de 

conciliação, não houve o início do prazo de defesa, nos termos do art. 

335, I, do CPC, haja vista que a parte foi intimada para comparecer em data 

diversa daquela designada para a audiência (ID 9858271). Sem prejuízo, 

certifique-se o recebimento do ofício nº. 337/2017 pelo destinatário (ID 

10097861) e, acaso o mesmo não tenha sido entregue até a presente 

data, reitere-se a expedição, a fim de que a empresa empregadora do 

demandado cumpra os itens ‘5’ e ‘6’ da decisão inicial (ID 7355035), 

assinalando-se o prazo de 15 (quinze) dias para resposta, sob pena de 

crime de desobediência. No mais, indefiro a expedição do aludido ofício via 

e-mail, face a ausência de formalidades do ato, ressaindo inseguro o 

recebimento do mesmo por pessoas habilitadas para tal. Às providências. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 15 de dezembro de 2017. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008660-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NOGUEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MENDES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008660-81.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. A ação é de revisão de 

pensão alimentícia. Rege-se pelo rito especial da Lei n.º 5.478, de 

25.07.68, em razão do disposto em seu artigo 13. 2. Autos em segredo de 

Justiça, de acordo com o art. 189, II, do CPC. 3. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. 4. Trata-se de ação de revisão do valor da pensão 

alimentícia, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para 

fins de reduzir a verba alimentar prestada pelo autor em favor da 

requerida, atualmente fixada na quantia equivalente a um salário mínimo. 

Argumenta o demandante que a verba alimentar em questão foi arbitrada 

em procedimento que tramitou perante a 1ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, salientando que o ora autor, então requerido na ação 

alimentos, foi revel na r. demanda e, malgrado a ausência de elementos 

acerca das reais possibilidades do alimentante, os alimentos foram fixados 

na quantia equivalente a um salário mínimo vigente, tendo o magistrado 

aplicado o efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte autora. Salienta o autor possuir outra filha menor de idade que vive 

em sua companhia e depende do requerente para sua subsistência. Além 

disso, o demandante colaciona ao feito comprovante de rendimento atual, 

o qual, a primeira vista, revela que os alimentos no patamar ora arbitrados 

são superiores à capacidade financeira do alimentante. Com base nestes 

argumentos, pleiteia o autor, que a título de tutela antecipada seja deferida 

a redução dos alimentos arbitrados judicialmente em um salário mínimo, 

para 30% do salário mínimo vigente, o que equivale atualmente à R$ 

281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos). Pois bem, para a 

concessão da tutela de urgência pretendida pelo autor, faz-se necessário 
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verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. O primeiro requisito 

é quanto à existência da probabilidade do direito, de onde se pressupõe 

prova de que houve alteração da fortuna do alimentante, ou da 

necessidade da alimentada, sendo estes os requisitos do art. 15 da Lei 

5.478/68. Neste aspecto, à luz do comprovante de rendimento do autor 

registrado no ID 10495278, a verba alimentar vigente aparentemente 

encontra-se fixada em valores muito além das possibilidades do 

demandante, porquanto comprometem quase a totalidade da verba salarial 

mensal do requerente. Além disso, o autor possui outra filha menor, que 

também necessita da contribuição financeira do genitor para seu sustento, 

e como provas inequívocas, os documentos atrelados à exordial, 

convencem da verossimilhança da alegação de estar o requerente, ao 

menos por ora, com possibilidade reduzida de prestar alimentos à 

demandada no valor atualmente fixado. Portanto, presente se encontra o 

requisito da probabilidade do direito neste momento. Contudo, há a 

necessidade da conjunção de todos os requisitos para concessão da 

tutela de urgência, assim, analiso os demais requisitos. No que tange ao 

perigo de dano, este também se encontra presente, posto que uma vez 

que paga a prestação alimentícia em questão, que ora pretende-se rever, 

o autor não será ressarcido nos valores pagos, ainda que a demanda 

venha a ser julgada procedente, eis que são irrepetíveis. Aliás, 

assinale-se, em caso de inadimplência, corre o mesmo o risco de ser 

preso. Ante todo o exposto, e uma vez que a presente ação rege-se pelo 

rito especial da Lei nº 5.478/68, em razão do disposto em seu art. 13 

embora com a peculiaridade de não-fixação de alimentos provisórios, visto 

que já há valor anteriormente estabelecido, entendo que no caso em tela, 

os requisitos do art. 300 do CPC se fazem presentes e DEFIRO, neste 

momento, o requerimento de tutela de urgência, fazendo com que o valor 

da pensão alimentícia paga em favor da menor T. N. S. seja reduzido para 

30% do salário mínimo, o que equivale atualmente à R$ 281,10 (duzentos e 

oitenta e um reais e dez centavos), devendo o aludido valor vigorar a 

partir da citação da parte requerida. 5. Cite-se a parte requerida e 

intime-se o requerente, a fim de comparecerem à audiência de conciliação 

perante a Sra. Conciliadora Judicial que designo para o dia 04 de abril de 

2018, às 15 horas, importando a ausência deste em extinção e 

arquivamento do processo e a daquela em confissão e revelia. Atente-se 

a Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao quanto 

disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em sendo inexitosa a 

conciliação, o prazo para contestação fluirá a partir de tal solenidade. 6. 

Intimem-se. Notifique-se o MP. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 14 de 

dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001057-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. F. (REQUERIDO)

N. F. (REQUERIDO)

MARIETE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Orlando Alves de Oliveira OAB - MT10508/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1001057-54.2017.8.11.0003 Vistos etc., Considerando-se que a tentativa 

de conciliação entre as partes restou parcialmente exitosa, restando 

pendentes a partilha de bens e a fixação da verba alimentar em prol dos 

filhos menores (ID 7962833), passo a sanear o processo. Prima facie, 

faculto à requerida regularizar a representatividade processual dos 

menores Naomy e Igor, mediante apresentação do instrumento 

procuratório em nome dos mesmos, devidamente representados ou 

assistidos por sua genitora. Ademais, verifica-se da contestação que a 

requerida Mariete formulou pedido de fixação de alimentos em seu favor 

(ID 8092735), todavia, deixou de fazê-lo da maneira apropriada, lançando 

mão da reconvenção e sequer atribuiu valor à mesma, em 

desconformidade com o que prevê os arts. 292, III e 343 do Código de 

Processo Civil. Destarte, deixo de receber o pedido ventilado, porquanto o 

mesmo não foi objeto de pleito reconvencional, sendo certo que a 

demandada deveria ter se valido da via processual adequada prevista 

naquele ‘Codex’, o que não fez. Superada tal questão processual, verifico 

que o feito está em ordem, pois não vislumbro a existência de nulidades a 

declarar ou irregularidades para sanar, razão pela qual declaro saneado o 

processo. Fixo como ponto controvertido da demanda, sem prejuízo de 

outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução: a) a 

apuração do patrimônio amealhado em comum a ser partilhado; b) a 

averiguação acerca da existência de dívidas a serem rateadas; c) a 

verificação do binômio necessidade-possibilidade quanto aos alimentos 

oferecidos em favor dos filhos menores. No tocante ao requerimento 

estampado nos IDs 8092735 e 10419744, formulado pela parte requerida, 

defiro a expedição de ofício ao Banco do Brasil e ao Banco Bradesco, a 

fim de que as referidas instituições financeiras informem o saldo bancário 

do requerido existente à época da separação do casal (janeiro/2017), 

conforme os dados constantes no ID 10419744. Fixo o prazo de 15 dias 

para resposta. Quanto as demais diligências requeridas em sede de 

defesa, indefiro a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, Banco 

HSBC e Banco Itaú, eis que a parte sequer informou os dados bancários 

para possibilitar o exame do pleito, não cabendo a esta magistrada avocar 

o ônus processual da parte interessada. Ademais, a requerida postulou 

por diligências junto ao Estado de Mato Grosso a fim de obter os 

rendimentos do autor, já que funcionário público estadual, contudo, 

registro que tal providência pode ser adotada pela própria parte, eis que o 

portal da transparência disponibiliza os dados ora perseguidos de forma 

pública. Deveras, por força do artigo 373, I, do CPC compete à parte 

autora provar o fato constitutivo de seu direito. Enquanto ao réu, compete 

a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de 

seu direito (artigo 373, II), não sendo cabível a transferência de tal ônus ao 

julgador. Por fim, as partes postularam pela avaliação judicial do imóvel 

residencial registrado na matrícula nº. 44.105 e do imóvel rural localizado 

em Santo Antônio do Leverger. Assim, visando o encaminhamento do feito 

à instrução, defiro o pedido de avaliação dos aludidos imóveis, a ser 

realizada pelo senhor meirinho, auferindo o valor individualizado dos bens, 

cujo laudo haverá de aportar aos autos no prazo de 15 dias. Aportando 

aos autos o laudo da avaliação, intimem-se as partes para 

manifestarem-se no prazo de cinco dias. Sem prejuízo, intime-se a parte 

autora para que traga aos autos a matrícula do imóvel nº. 44.105, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de inviabilizar a avaliação do mesmo. Desta 

forma, DEFIRO as seguintes provas úteis postuladas pelas partes: 1) 

ORAL consistente na oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, no 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente (art. 357, § 4º, 

CPC), sob pena de preclusão, devendo ser observado pelos litigantes o 

quanto disposto no artigo 455, § 1º, do CPC; 2) DOCUMENTAL, consistente 

na juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão, na forma do artigo 435, do CPC. 3) Expedição de ofícios ao 

Banco do Brasil e Banco Bradesco, conforme alhures mencionado; 4) 

Avaliação judicial do imóvel residencial registrado na matrícula nº. 44.105 e 

do imóvel rural localizado em Santo Antônio do Leverger. Com relação ao 

depoimento pessoal, desde já ressalvo que sendo o magistrado o 

destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece 

o artigo 371 do CPC/2015, dispenso o depoimento das partes por entender 

desnecessário ao deslinde da questão, pois tal prova nada mais trará que 

a reprodução do que já foi por elas afirmado na inicial e contestação, 

respectivamente. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar o rol de testemunhas (artigo 357, §4º, do CPC), ficando a 

cargo dos advogados das referidas partes informar ou intimar as 

testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. Consigne no expediente 

acerca das demais determinações expressas nos incisos § 1º, 2º e 3º do 

artigo 455, quanto à intimação das testemunhas. Por derradeiro, para a 

produção da prova oral deferida, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 23 de maio de 2018 às 14h30min, devendo o Sr. 

Gestor Judiciário adotar as providências necessárias à sua efetiva 

realização. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004926-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. F. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 03 DE ABRIL DE 2018, ÀS 

16H30MIN, BEM COMO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO DE 

ESTUDO PSICOLÓGICO JUNTADO AOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009084-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO HENRIQUE CORREA OAB - MT9979/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Z. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1009084-26.2017.8.11.0003 Vistos etc., 01. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 02. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 03. Cuida-se de Ação de Guarda 

com pedido de tutela de urgência para impedir que a requerida viaje para 

fora do município de Rondonópolis na companhia da filha menor E. V. A. P. 

e com o objetivo de obter oitiva preliminar da demandada para fins de que 

esta comprove o bem estar da menor antes de suposta mudança de 

domicílio. Destarte, segunda a dicção do art. 300, caput do CPC a tutela de 

urgência será concedida em casos que estejam evidentes a probabilidade 

do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo 

ambos os requisitos cumulativos, portanto devem estar presentes 

concomitantemente para fins de concessão da tutela de urgência. O 

primeiro requisito destacado pelo citado dispositivo legal, a priori, não foi 

cabalmente demonstrado pelo autor, porquanto, malgrado, tenha alegado 

estar estipulado o regime da guarda compartilhada entre os demandados 

relativamente à menor, inexiste no bojo do presente feito o comando 

judicial que concedeu referida modalidade de guarda às partes. Além 

disso, da narrativa fática apresentada pelo autor, depreende-se que, em 

verdade, a guarda da criança é exercida de forma unilateral pela genitora, 

assim não resta evidente a probabilidade do direito do autor em obstar a 

saída da criança da cidade de Rondonópolis na companhia da mãe. 

Apenas para não passar em branco, ainda que se reconhecesse a 

presença da probabilidade do direito ao autor, tenho que perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo também não restou evidenciado 

no vertente caso. Deveras, inexiste qualquer indício de prova de que a 

criança estaria na iminência de sofrer qualquer dano na presença da 

genitora, ainda que esta implemente a noticiada mudança de domicílio na 

companhia da menor. Assim, não é dado ao Juízo presumir a má-fé da 

parte requerida com a mudança de domicílio, cabendo ao autor demonstrar 

que a mudança acarretará os riscos narrados na exordial. Assim, sob a 

ótica deste Juízo, resta inconcebível impor à requerida a necessidade de 

comprovar sua boa-fé com a mudança de domicílio. Diante disso, 

considerando a ausência de elementos preponderantes a justificar a 

pretensão do autor, operada de plano apenas em razão de iminente 

mudança de domicílio pela genitora na companhia da criança, INDEFIRO a 

tutela de urgência vindicada na exordial. Vale registrar que a guarda pode 

ser alterada a qualquer tempo, caso o detentor deixe de exercê-la com 

seriedade, afeto e responsabilidade ou passe a adotar comportamento 

incompatível com a formação e a criação da criança, situação que não 

restou evidenciada no caso vertente, sendo temerário conceber que a 

mudança de domicílio por si só seja capaz de provocar prejuízos à 

formação da criança. 04. Determino a realização de estudos social e 

psicológico visando aferir a higidez da convivência familiar na residência 

dos genitores da menor, a ser realizado pela equipe multidisciplinar do 

Juízo, fixando para a entrega do laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da ciência do referido setor da presente determinação. 05. No mais, 

designo audiência de conciliação para a data de 10 de abril de 2018, às 14 

horas, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Cite-se a 

requerida, intimando-a a comparecer à audiência aprazada, acompanhada 

de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 

Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo legal a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, NCPC). 

Cite-se. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009484-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. B. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 20 DE MARÇO DE 2018, ÀS 16H00MIN, 

BEM COMO PARA FAZER COMPARECER A AUTORA NA SECRETARIA DA 

SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DESTA COMARCA, PARA ASSINAR TERMO 

DE GUARDA PROVISÓRIA.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009558-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. V. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CECILIA VIEIRA DOTA OAB - 058.683.731-03 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009558-94.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. A ação é de revisão de 

pensão alimentícia. Rege-se pelo rito especial da Lei n.º 5.478, de 

25.07.68, em razão do disposto em seu artigo 13. 2. Autos em segredo de 

Justiça, de acordo com o art. 189, II, do CPC. 3. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. 4. Trata-se de ação de revisão do valor da pensão 

alimentícia, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para 

fins de reduzir a verba alimentar prestada pelo autor em favor da 

requerida, atualmente fixada na quantia equivalente a 28,40% do salário 

mínimo. Argumenta o demandante estar impossibilitado de arcar com os 

alimentos ajustados entre as partes em procedimento extrajudicial, 

porquanto após o ajuste da verba alimentar em favor da requerida adveio 

o nascimento de outra filha do autor, em favor da qual também contribui 

mensalmente com alimentos. Com base nestes argumentos, pleiteia o 

autor, que a título de tutela antecipada seja deferida a redução dos 

alimentos arbitrados judicialmente em 28,40% do salário mínimo, para 

21,35% do salário mínimo vigente, o que equivale atualmente à R$ 200,00 

(duzentos reais). Para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo 

autor, faz-se necessário verificar a presença dos requisitos do art. 300 

do NCPC. O primeiro requisito é quanto à existência da probabilidade do 

direito, de onde se pressupõe prova de que houve alteração da fortuna do 

alimentante, ou da necessidade da alimentada, sendo estes os requisitos 

do art. 15 da Lei 5.478/68. Neste aspecto a cópia da certidão de 

nascimento de outra filha do requerido nascida mais de um ano após o 

ajuste da verba alimentar em favor da requerida, que como prova 

inequívoca, convence da verossimilhança da alegação de que o 

requerente encontra-se, ao menos por ora, com possibilidade reduzida de 

continuar a prestar alimentos à demandada no valor atualmente fixado, o 

que por certo o tem deixado em situação financeira dificultosa. Portanto, 

presente se encontra o requisito da probabilidade do direito neste 

momento. Contudo, há a necessidade da conjunção de todos os requisitos 

para concessão da tutela de urgência, assim, analiso os demais 

requisitos. No que tange ao perigo de dano, este também se encontra 

presente, posto que uma vez que paga a prestação alimentícia em 

questão, que ora pretende-se rever, o autor não será ressarcido nos 

valores pagos, ainda que a demanda venha a ser julgada procedente, eis 

que são irrepetíveis. Aliás, assinale-se, em caso de inadimplência, corre o 

mesmo o risco de ser preso. Ante todo o exposto, e uma vez que a 

presente ação rege-se pelo rito especial da Lei nº 5.478/68, em razão do 

disposto em seu art. 13 embora com a peculiaridade de não-fixação de 
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alimentos provisórios, visto que já há valor anteriormente estabelecido, 

entendo que no caso em tela, os requisitos do art. 300 do CPC se fazem 

presentes e DEFIRO, neste momento, o requerimento de tutela de urgência, 

fazendo com que o valor da pensão alimentícia paga em favor da menor 

Ana Clara Vieira Dota Freitas seja reduzido para 21,35% do salário mínimo, 

o que equivale atualmente à R$ 200,00 (duzentos reais), devendo o 

aludido valor vigorar a partir da citação da parte requerida. 5. Cite-se a 

parte requerida e intime-se o requerente, a fim de comparecerem à 

audiência de conciliação perante a Sra. Conciliadora Judicial que designo 

para o dia 20 de março de 2018, às 16h30min, importando a ausência 

deste em extinção e arquivamento do processo e a daquela em confissão 

e revelia. Atente-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 

Em sendo inexitosa a conciliação, o prazo para contestação fluirá a partir 

de tal solenidade. 6. Intimem-se. Notifique-se o MP. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 29 de novembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010327-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MORAES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

IMPULSIONO para publicação da parte dispositiva da sentença: "Decido. 

(...) DEFIRO o Alvará na forma pleiteada, com prazo de 90 (noventa) dias, 

autorizando o requerente GUSTAVO MORAES JUNIOR a ALIENAR o 

veículo S-10 Colina S, marca Chevrolet, cabine simples, ano 2009, modelo 

2010, cor preta, diesel, placa EMJ 2039, Renavan 00188165428, chassi nº 

9BG124GJ0AC430459 de propriedade do ESPÓLIO DE GUSTAVO DE 

MORAES JUNIOR, bem como para autorizar o inventariante a realizar toda 

e qualquer movimentação bancária nas contas do de cujus no Banco do 

Brasil e na Cooperativa de Crédito Sicredi, até o integral encerramento das 

aludidas contas bancárias. Faça constar do referido alvará que a 

autorização judicial em questão não eximirá o proprietário do veículo do 

pagamento de multas ou impostos porventura pendentes no ato da 

transmissão. Traslade-se cópia do presente decisum para a ação de 

inventário de numeração única 1003070-26.2017.8.11.0003. Defiro a parte 

autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Expeça-se alvará 

com validade de 180 (cento e oitenta) dias. Dispensa-se a prestação de 

contas. Preclusa a via recursal, arquive-se. Publique-se. Intimem-se.".

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004385-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL MARTINS MATTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1004385-89.2017.8.11.0003 Vistos etc., A teor do petitório retro, 

reitere-se a intimação do executado nos moldes da decisão inaugural, 

restando claro ao exequente de que a realização de intimação por hora 

certa deve ser decidida pelo oficial de justiça, com base em elementos 

concretos que lhe firmem convicção de que o executado está se 

ocultando intencionalmente para não ser encontrado, nos exatos termos 

do que dispõe o art. art. 252 do CPC. Às providências. Rondonópolis-MT, 

18 de janeiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000287-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA MENDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000287-95-2016.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, considerando que o 

requerido foi citado quando ultimada a audiência de conciliação designada 

no feito, hei por bem designar audiência de conciliação para o dia 5 de 

junho de 2018 às 14h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste 

Juízo. No mais, deixo de decretar a revelia da parte requerida, haja vista 

que, embora tenha sido pessoalmente citado (ID 9206493), não houve o 

início do prazo de defesa, nos termos do art. 335, I, do CPC. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 18 de 

janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003836-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOSMAR RODRIGUES BORGES (REQUERENTE)

VANESSA ADAILSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANTONIO MARCOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003836-79.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Acolho, na íntegra, o parecer 

ministerial (ID 11180118). 2. Elabore-se estudo psicossocial no domicílio 

dos Requerentes Vanessa e Cleosmar, sem prévio aviso, aferindo o atual 

exercício da guarda da criança, bem como verificando as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais para criação e 

educação da mesma, devendo o laudo circunstanciado ser juntado aos 

autos no prazo de 20 (vinte) dias. Aportando aos autos o laudo do estudo 

psicossocial, colha-se o parecer ministerial e tornem os autos conclusos. 

3. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 19 de janeiro de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009709-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

PATRICIA ROSA DOS SANTOS OAB - 359.001.748-16 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009709-60.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Em aplicação ao princípio 

da fungibilidade, recebo a presente ação como Investigação de 

Paternidade e Retificação de Registro Civil de Nascimento. 2. Processe-se 

em segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 3. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 4. Designo audiência de conciliação 

para a data de 22 de março de 2018, às 14h30min, a realizar-se no Núcleo 

de Conciliação deste Juízo. 5. Cite-se o requerido, intimando-o a 

comparecer à audiência aprazada, acompanhado de advogado, 

atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao 

quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015, importando a 

ausência da autora em extinção e arquivamento do processo e a do 

requerido em confissão e revelia. 6. Requisite-se o recambiamento do 

demandado, para fins de comparecimento na audiência aprazada, 

atualmente segregado na Penitenciária Major Eldo de Sá Correia, 

consoante informação disposta na exordial. Em não havendo acordo na 

audiência, poderá a parte demandada contestar o presente, desde que o 

faça por intermédio de advogado, no prazo legal a contar da realização da 
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solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). 7. Acaso não seja ofertada contestação por parte 

do requerido, desde já nomeio Curador Especial na forma do artigo 72, II, 

CPC, Dr. Samir Badra Dib (UNIJURIS), abrindo-se-lhe vista pelo prazo legal. 

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 01 de dezembro 

de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009670-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAIMON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERESE SILVA ORTEGA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009670-63.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Cumprimento de 

Sentença’ proposto por SAIMON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SANTOS 

em desfavor de DERESE SILVA ORTEGA, ambos bem qualificados nos 

autos. Aduz na inicial que as partes entabularam acordo junto ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos em que restou ajustado acerca do 

direito de visitas à menor Sheylla Dominique Ortega Santos, todavia a 

genitora do infante mudou-se para a cidade de Cuiabá/MT, descumprindo, 

deste modo, referido pacto. Com a exordial veio documentação pertinente. 

Destarte, tratando-se de ação de cumprimento de sentença envolvendo 

interesse de menor, cabível à espécie a regra geral de competência 

territorial relativa prevista no art. 53, inciso II do CPC, de modo que o 

domicílio da criança é o que atrai referido tipo de ação. Doravante, 

domiciliada a demandada que detém a guarda da infante na comarca de 

Cuiabá/MT, não há razão para a presente demanda ser processada e 

julgada na Comarca de Rondonópolis-MT. Nestes termos: “Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA. 

EXERCÍCIO DA GUARDA. A competência para processar e julgar as ações 

conexas de interesse de menor é do foro do domicílio do detentor de sua 

guarda fática. Ocorre que a criança está com 09 anos de idade e, sem 

demonstrar qualquer espécie de coação, manifestou expressamente em 

juízo seu desejo de permanecer com o pai. Logo, por agora, é de ser 

mantida a guarda com o genitor. NEGARAM PROVIMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70058753443, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 24/04/2014).” “Ementa: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - FORO DO 

DOMICÍLIO DE QUEM EXERCE A GUARDA. ART. 147, I, DO ECA. REGRA DE 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. -A regra de 

competência insculpida no art. 147, I, do ECA, que visa à proteção do 

melhor interesse do menor, é absoluta, significa que deve ser declarada 

de ofício, não sendo admissível sua prorrogação. -Competência do Juízo 

suscitado Encontrado em: / 4ª CÂMARA CÍVEL 04/12/2013 - 4/12/2013 

Conflito deCompetência CC 10000130533060000 MG (TJ-MG) Heloisa 

Combat.” Além do mais a Súmula n. 383/STJ trata da matéria, in verbis: "A 

competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de 

menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda". No 

mesmo sentido, trago a baila entendimento do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: "EMENTA PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO. CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C BUSCA E 

APREENSÃO DE MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DE 

QUEM DETÉM A GUARDA DE MENOR. ART. 147 DO ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SÚMULA N. 383/STJ. 1. Ocorrendo erro 

material quanto ao reconhecimento da intempestividade do recurso, é 

possível reconsiderar a decisão e analisar as razões recursais. 2. "A 

competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de 

menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda". 

Súmula n. 383/STJ. 2. Pedido deferido. Agravo regimental desprovido. (STJ 

- PET no AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 123.764 - PR 

(2012/0156535-6), MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 09 de outubro 

de 2013) .” Ante o exposto, declino da competência para processar e 

julgar a presente em prol da Comarca de Cuiabá/MT, local em que foi 

estabelecido o domicilio da menor. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e remeta-se o processo ao Juízo competente, efetuadas as 

anotações e baixas estilares. Intimem-se, todos. Notifique-se o Parquet. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis-MT, 05 de 

dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010454-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ROSA MENEGAT MARCHETT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHIAS RAMOS MARCHETT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010454-40.2017.8.11.0003 Vistos etc. Cuida-se de ‘AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E 

PARTILHA DE BENS’, ajuizada por TATIANA ROSA MENEGAT MARCHETT 

em desfavor de MATHIAS RAMOS MARCHETT, ambos qualificados nos 

autos. Na petição inicial a autora informa ter havido um episódio de 

violência doméstica entre as partes, o qual, embora, tenha sido arquivado 

e o tempo se passado, “a requerente teme pela integridade física, haja 

vista a animosidade que há entre as partes há mais de 02 anos em que a 

vida comum se tornou impossível.” (sic PI – página 2). Relatei o essencial. 

Decido Come feito, em consulta dos antecedentes criminais do requerido 

perante o sistema Apolo depreende-se o registro de um procedimento de 

medida protetiva sob o código 605717 e um auto de Prisão em Flagrante 

por lesão corporal sob o código 605669, ambos na Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Destarte, a competência 

para processar o presente feito é da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme ressai do art. 14 da Lei 

Maria da Penha, uma vez que a mesma tem competência híbrida, ou seja, 

pode processar tanto feitos cíveis como criminais, sendo que a existência 

de medida protetiva envolvendo os litigantes atrai para aquela Vara 

Especializada a competência para processar os demais feitos que tratam 

de interesses das mesmas partes. Nesse sentido, é a pacífica 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, vejamos: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 

MEDIDA PROTETIVA NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA 

PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAMÍLIA EM RAZÃO 

DA MATÉRIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS PARA O 

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS. É incompetente o Juízo da Vara de 

Família nas causas que envolvem a prática de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, tendo em vista que consoante o artigo 14 da Lei 

nº 11.340/2006, as Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher acumularão competência cível e criminal para 

conhecer, processar e julgar demandas dessa natureza.” (AgrInst n° 

42373/2011, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva). Entrementes, insta 

salientar que a competência especial afasta a competência atribuída a 

este Juízo como forma de evitar-se que as decisões prolatadas nas ações 

cíveis sejam conflitantes com as medidas adotadas na Vara de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, o que por certo atingiria 

reflexamente direitos substanciais da vítima. Por oportuno, cito os 

seguintes precedentes: “PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA 

ANTERIORMENTE – NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 

DA LEI MARIA DA PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª 

VARA ESPECIALIZADA DEVIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É competente para 

processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica Contra a Mulher, porque conexa com medida protetiva de 

urgência, estipulada em razão de violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 

11.340/2006 determina o acúmulo da competência cível e criminal para 

conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza, ante o 

caráter híbrido dessas varas especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa 

proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de 

agressão e violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova 

violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão.” 

(CC 48373/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA 
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DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE GUAPORÉ 

E JUÍZO DA 1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE GUAPORÉ. MEDIDA 

PROTETIVA DA LEI Nº 11.340/06 E AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. Se o 

procedimento regulamentado pela Lei nº 11.340/06, foi proposto 

anteriormente e nele já foram deferidas as medidas protetivas, mostra-se 

adequado o processamento e o julgamento da ação de guarda de menor 

pelo mesmo Juízo, a fim de evitar decisões conflitantes, mormente diante 

do fato de que a ação de guarda pretende desconstituir as medidas de 

proteção lá deferidas. Conflito desacolhido.” (Conflito de Competência Nº 

70050886282, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 06/09/2012). Nesta 

senda, a competência para processar o presente feito é da Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme 

ressai do art. 14 da Lei Maria da Penha, uma vez que a mesma tem 

competência híbrida, ou seja, pode processar tanto feitos cíveis como 

criminais, sendo que a existência de procedimento criminal envolvendo as 

partes atrai para aquela Vara Especializada a competência o 

processamento dos demais feitos que tratem de interesses dos 

envolvidos, máxime tendo em vista que o pedido inicial ostenta vinculo com 

a violência sofrida derradeiramente pela requerida, tendo inclusive sido 

mencionado na lide a existência de referido feito de natureza criminal e o 

temor da vítima em ser novamente submetida à violência de mesma 

natureza pelo seu companheiro. Diante de referida assertiva resta claro o 

vazio de competência por parte deste Juízo, independentemente de 

posterior arquivamento do procedimento de natureza criminal envolvendo 

as partes em litígio, haja vista a situação de violência derradeiramente 

entre elas vivenciadas, restando patente a competência ABSOLUTA da 

Vara de Violência Doméstica desta Comarca eis que conforme já 

pacificado no egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na voz da douta 

Desembargadora Clarice Claudino da Silva 'uma vez submetida à violência 

é sempre potencial entre essas pessoas a violência' (sic) Neste ponto, 

confira-se: TJMT - RAI n. 108077/2013 e REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 

8318/2014 (2ª Câmara Cível). Peço vênia para transcrever parte dos 

fundamentos lançados pela eminente relatora, in verbis: (...) Tal situação 

se verifica posto que as Medidas Protetivas de Urgência id. 311624, Ação 

Penal id. 318417 e Queixa-crime id. 318630 que tramitaram na 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá/MT, as quais se 

encontram sentenciadas e aguardando determinação de arquivamento. 

Outrossim, embora seja induvidoso que a Ação de Revisão de Alimentos 

possui natureza cível e que haja enunciado (nº 03) do FONAVID no 

sentido de que uma vez resolvida a parte das medidas protetivas, 

cessa-se a competência do Juízo Especializado de Violência Doméstica 

Contra Mulher, essa questão foi recentemente discutida pela 1ª Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas deste E. Tribunal de justiça onde se acordou 

que: “V O T O EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3ª 

VOGAL) “(...) temos que ver a questão não sob o abarrotamento dessas 

Varas, porque isto é uma questão política do Tribunal de Justiça a ser 

resolvida, mas não podemos permitir que isso aconteça, por dois motivos. 

Primeiro que a competência lá é híbrida, então uma vez firmada a 

competência está estabelecida o juízo natural do feito. E segundo porque 

uma vez submetida à violência é sempre potencial entre essas pessoas a 

violência, e lá eles estão preparados, pelo menos teoricamente 

preparados para intervir nestes casos, diferente do Juízo de Família, nem 

a estrutura, nem o aparato mínimo as varas de famílias têm, e lá no Juízo 

especializado isso é obrigatório (...)” “V O T O EXMO. SR. DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO (4º VOGAL) Egrégia Câmara: Essa questão já foi muito 

controvertida na 1ª Câmara Cível, (...) e a conclusão a que nós chegamos 

lá é exatamente essa, se há um episódio de violência na origem de tudo, 

mesmo que tenha sido arquivado, e nós sabemos que nunca é arquivada, 

fica latente como braseiro embaixo da cinza, qualquer hora pode eclodir, 

pode pisar em cima e queimar o pé, então a força atrativa dessa situação 

vai comprometer todas as futuras questões, inclusive o direito de família.” 

Restando assim ementado o v. acordão: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DE DECLARAÇÃO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL ENCAMINHADA PARA A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, DE CUIABÁ, POR CONTA 

DE ANTERIORES MEDIDAS PROTETIVAS PROPOSTAS NESTA ÚLTIMA 

REFERIDA ESPECIALIZADA - POSTERIOR ORDEM DE REDISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO CÍVEL PARAUMA DAS VARAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ - CONFLITO PROCEDENTE. As regras próprias à espécie, 

notadamente a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), incluíram os feitos 

cíveis e até mesmo as execuções dai decorrentes, na competência da 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

especialmente quando se visualiza que posteriormente às situações de 

agressões ensejadoras da Medida Protetiva - violência contra a mulher - 

foi que originaram-se as ações cíveis. Com efeito, embora extinta a medida 

protetiva e induvidosa a natureza cível da Ação de Revisão de Alimentos, 

certo é que os autos demonstram a ocorrência de violência doméstica' 

Ora, se o legislador atribuiu natureza híbrida à “Lei Maria da Penha”, 

englobando as causas penais e cíveis, certamente é porque o juízo da 

Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher possui 

instrumentos suficientes para fornecer proteção e evitar nova violência à 

mulher vítima de agressão, no caso, uma sensação de maior segurança 

para a agravada. Assim, entendo que deve prevalecer a competência da 

1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

da Comarca de Cuiabá – MT que, inicialmente, analisou o pleito de Medida 

Protetiva nº 1014/2011 (código nº 311624), no qual a presente ação 

guarda relação direta, nos termos do artigo 14 da Lei nº 11.340/2006, in 

verbis: “Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, 

poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e 

pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.”. 

(sic - in AGRAVO REGIMENTAL Nº 8318/2014 - grifei). Ilustro: 'CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CONEXÃO 

COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – 

NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA 

PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É competente para 

processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica Contra a Mulher, porque conexa com medida protetiva de 

urgência, estipulada em razão de violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 

11.340/2006 determina o acúmulo da competência cível e criminal para 

conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza, ante o 

caráter híbrido dessas varas especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa 

proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de 

agressão e violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova 

violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão.' 

(TJMT - Conflito de Competência n. 48373/2013, Relator DES.SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 03/10/2013, Data da publicação no 

DJE 10/10/2013). 'AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA EM 

RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA NA VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – INCIDÊNCIA DO 

ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA PENHA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

VARA DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – 

REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS. É 

incompetente o Juízo da Vara de Família nas causas que envolvem a 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista 

que consoante o artigo 14 da Lei nº 11.340/2006, as Varas Especializadas 

de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher acumularão 

competência cível e criminal para conhecer, processar e julgar demandas 

dessa natureza.' (TJMT, 2ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 

42.373/2011, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 10.08.2011). 

Entrementes, insta salientar que a competência especial afasta a 

competência atribuída a este Juízo como forma de resguardar-se o 

princípio da maior proteção e segurança à mulher ofendida. Aliás, acerca 

do tema, transcrevo as valiosas ponderações tecidas pelo eminente 

Relator do Conflito de Competência n. 145214/2013, Desembargador 

Dirceu dos Santos, in verbis: 'É cediço que quem comete qualquer tipo de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente a pratica de 

forma reiterada e continuada. É muito comum o agressor ter problemas 

psiquiátricos ainda não detectados, ser usuário de drogas, ingerir de 

forma contumaz bebidas alcoólicas, ou seja, ter qualquer tipo de desvio de 

conduta, que pode manifestar-se a qualquer momento, não sendo 
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previsível o momento da sua ocorrência. Desta feita, a demanda sempre 

estará intimamente ligada a isto. Será muito comum a ocorrência de 

embates judiciais, cobranças, execuções e toda a sorte de problemas 

envolvendo a vítima e a pessoa que justamente causou a violência 

doméstica e familiar, devendo, portanto, permanecer à disposição do 

magistrado os mecanismos protetores estipulados pela Lei Maria da 

Penha, instrumentos estes que poderão ser melhores concretizados 

perante o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a 

Mulher, conferindo, assim, maior proteção à mulher agredida e, 

consequentemente, aos seus filhos. Assevero, ainda, que, manter o 

trâmite da demanda junto à Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher, certamente confere à mulher, vítima de agressão, 

uma sensação de maior proteção e segurança.' (In TJMT - CC, 

145214/2013, DES.DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 

11/12/2013, Data da publicação no DJE 13/12/2013) - destaquei. Dessa 

forma, o presente feito deve ser processado perante a Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta 

Comarca de Rondonópolis/MT, que possui competência para processar os 

feitos cíveis e criminais em que haja identidade de partes com o referido 

procedimento criminal em trâmite ou já extinto e arquivado, porquanto a 

violência de natureza retratado no procedimento criminal de origem pode, a 

qualquer momento, ser praticada novamente, mormente à vista da 

pendência de ação litigiosa entre os envolvidos. Posto isso, declaro a 

incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO de minha competência 

jurisdicional para processar a presente demanda, em favor do douto Juízo 

da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

desta Comarca de Rondonópolis, para onde determino a remessa deste 

feito. Certifique-se e remeta-se o presente feito à Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta comarca, efetuadas 

as anotações e baixas necessárias. Intime-se. Notifique-se o Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis-MT, 15 de 

janeiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010423-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAMEDE DA SILVA (REQUERENTE)

DARCI ROSA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Silvana Souza Pereira (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 10 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14H30MIN, BEM 

COMO PARA FAZER COMPARECER A SENHORA OS AUTORES, NA 

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA 

COMARCA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA ASSINAR TERMO DE 

GUARDA PROVISÓRIO.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010302-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL ALVES NILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Leia Keila da Silva (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1010302-89.2017.8.11.0003 Vistos etc., 01. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 02. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 03. Determino a realização de 

estudos social e psicológico visando aferir a higidez da convivência 

familiar na residência dos genitores dos menores, a ser realizado pela 

equipe multidisciplinar do Juízo, fixando para a entrega do laudo no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da ciência do referido setor da presente 

determinação. 04. No mais, designo audiência de conciliação para a data 

de 10 de abril de 2018 às 15h00min, a realizar-se no Núcleo de 

Conciliação deste Juízo. Cite-se a requerida, intimando-a a comparecer à 

audiência aprazada, acompanhada de advogado, atentando-se a 

Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto 

no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo acordo na 

audiência, poderá a parte demandada contestar o presente, desde que o 

faça por intermédio de advogado, no prazo legal a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). Cite-se. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2017. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005440-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO WINYCIOS LEITE DA COSTA MOURA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO MOURA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1005440-75.2017.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, verifica-se que o 

exequente não deu integral cumprimento ao decisum lançado no ID 

10129884, restando pendente a regularização da planilha de débito que 

ora se pretende executar. Isso porque, havendo superveniente fixação de 

alimentos definitivos, o valor destes deve retroagir a data da citação, por 

força do art. 13, §2º da Lei 5.478/68. A propósito: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. 

INADIMPLEMENTO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE 

DECRETO PRISIONAL. VERBA DEFINITIVA FIXADA EM PATAMAR 

INFERIOR. REDUÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA CITAÇÃO. ART. 13, § 

2º, DA LEI N. 5.478/1968 (LEI DOS ALIMENTOS). NECESSIDADE DE 

ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DO DÉBITO. SEGREGAÇÃO 

SUSPENSA. RECURSO PROVIDO. Os efeitos da sentença proferidas em 

ação revisional retroagem à data da citação. "Ocorrendo erro no cálculo 

das pensões alimentícias em atraso, de modo a tornar ilíquida a dívida, 

gerando dúvida quanto à exatidão do respectivo quantum, enquanto não 

corrigido aquele ou dirimida esta, não se permite a decretação da prisão 

civil do devedor; desse modo, 'não sendo líquido e certo o débito 

reclamado a título de pensão alimentícia, parte do qual já havia sido paga, 

existindo, ainda, a possibilidade de eventual prescrição de outras 

parcelas, é de ser revogada a prisão civil decretada contra o paciente" 

(CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 5. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2006. p. 794). (AI 189317 SC 2011.018931-7, Terceira Câmara 

de Direito Civil, Julgado em 27 de Setembro de 2011, Relator Fernando 

Carioni). Demais disso, a teor da fundamentação constante do ID 

11258963, registro que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

executado compreende as três últimas parcelas vencidas, razão pela qual 

o presente feito somente pode tramitar pelo rito da constrição patrimonial. 

Destarte, faculto à parte exequente emendar a petição inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de retificar a planilha de débito exequenda, nos 

termos alhures delineados. Com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos. Às providências. Rondonópolis/MT, 18 de janeiro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009652-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT0006370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009652-42.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. A ação é de revisão de 

pensão alimentícia. Rege-se pelo rito especial da Lei n.º 5.478, de 

25.07.68, em razão do disposto em seu artigo 13. 2. Autos em segredo de 

Justiça, de acordo com o art. 189, II, do CPC. 3. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. 4. Trata-se de ação de revisão do valor da pensão 

alimentícia, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para 
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fins de reduzir a verba alimentar prestada pelo autor em favor da 

requerida, atualmente fixada na quantia equivalente a 40% do salário 

mínimo. Argumenta o demandante estar impossibilitado de arcar com os 

alimentos ajustados entre as partes em procedimento extrajudicial, 

porquanto após o ajuste da verba alimentar em favor da requerida 

suportou alterações em sua condição econômica e, ainda, adveio o 

nascimento de outro filho, em favor da qual também contribui mensalmente 

com alimentos. Com base nestes argumentos, pleiteia o autor, que a título 

de tutela antecipada seja deferida a redução dos alimentos arbitrados 

judicialmente em 40% do salário mínimo, para 20% do salário mínimo 

vigente, o que equivale atualmente à R$ 187,40 (cento e oitenta e sete 

reais e quarenta centavos). Pois bem, para a concessão da tutela de 

urgência pretendida pelo autor, faz-se necessário verificar a presença 

dos requisitos do art. 300 do CPC. O primeiro requisito é quanto à 

existência da probabilidade do direito, de onde se pressupõe prova de que 

houve alteração da fortuna do alimentante, ou da necessidade da 

alimentada, sendo estes os requisitos do art. 15 da Lei 5.478/68. Neste 

aspecto a cópia da certidão de nascimento de outro filho do requerido 

nascida anos após o ajuste da verba alimentar em favor da requerida, que 

como prova inequívoca, convence da verossimilhança da alegação de que 

o requerente encontra-se, ao menos por ora, com possibilidade reduzida 

de continuar a prestar alimentos à demandada no valor atualmente fixado, 

o que por certo o tem deixado em situação financeira dificultosa. Além 

disso, a teor dos comprovantes de rendimentos do autor, à primeira vista, 

vislumbra-se que os valores atualmente fixados a titulo de alimentos em 

favor da requerida comprometem cerca de cinquenta por cento da renda 

do alimentante. Portanto, presente se encontra o requisito da probabilidade 

do direito neste momento. Contudo, há a necessidade da conjunção de 

todos os requisitos para concessão da tutela de urgência, assim, analiso 

os demais requisitos. No que tange ao perigo de dano, este também se 

encontra presente, posto que uma vez que paga a prestação alimentícia 

em questão, que ora pretende-se rever, o autor não será ressarcido nos 

valores pagos, ainda que a demanda venha a ser julgada procedente, eis 

que são irrepetíveis. Aliás, assinale-se, em caso de inadimplência, corre o 

mesmo o risco de ser preso. Ante todo o exposto, e uma vez que a 

presente ação rege-se pelo rito especial da Lei nº 5.478/68, em razão do 

disposto em seu art. 13 embora com a peculiaridade de não-fixação de 

alimentos provisórios, visto que já há valor anteriormente estabelecido, 

entendo que no caso em tela, os requisitos do art. 300 do CPC se fazem 

presentes e DEFIRO, neste momento, o requerimento de tutela de urgência, 

fazendo com que o valor da pensão alimentícia paga em favor da menor Y. 

R. L. seja reduzido para 20% do salário mínimo, o que equivale atualmente 

à R$ 187,40 (cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos), devendo o 

aludido valor vigorar a partir da citação da parte requerida. 5. Cite-se a 

parte requerida e intime-se o requerente, a fim de comparecerem à 

audiência de conciliação perante a Sra. Conciliadora Judicial que designo 

para o dia 21 de março de 2018, às 15h30min, importando a ausência 

deste em extinção e arquivamento do processo e a daquela em confissão 

e revelia. Atente-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 

Em sendo inexitosa a conciliação, o prazo para contestação fluirá a partir 

de tal solenidade. 6. Intimem-se. Notifique-se o MP. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 29 de novembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009596-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILDO IVANIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA CASTRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009596-09.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. Trata-se a presente ação revisional de 

alimentos com pedido de tutela antecipada, aduzindo o requerente a 

impossibilidade de continuar arcando com os alimentos ajustados entre as 

partes nos autos do processo código 723393, que tramitou perante a 1ª 

Vara de Família e Sucessões desta Comarca, sob o argumento de que 

após r. ajuste o mesmo constituiu nova família, além de que o seu 

percebimento mensal encontra-se defasado, o que tem provocado 

alterações na sua capacidade contributiva. Com base nestes argumentos, 

pleiteia o autor, que a título de tutela antecipada seja deferida a redução 

dos alimentos de 51,62% do salário mínimo vigente no país acrescido do 

pagamento da prestação da casa em que os menores residem, compra de 

supermercado mensal, sacolão, açougue, contas de água, luz e telefone, 

além da medicação dos filhos, passe escolar e material escolar para 

51,62% do salário mínimo atual somado a 50% (cinquenta por cento) 

apenas dos medicamentos, passe e material escolar dos filhos. Para a 

concessão da tutela de urgência pretendida pelo Autor, faz-se necessário 

verificar a presença dos requisitos do art. 300 do NCPC. O primeiro 

requisito é quanto à existência da probabilidade do direito, de onde se 

pressupõe prova de que houve alteração da fortuna do alimentante, ou da 

necessidade do alimentado, sendo estes os requisitos do art. 15 da Lei 

5.478/68. Neste aspecto, verifico que não restou suficientemente 

demostrada a diminuição das necessidades dos demandados, eis que o 

autor limitou-se alegar estar impossibilitado de continuar provendo 

alimentos ao requerido no patamar anteriormente fixado. Outrossim, 

constato que o autor não logrou êxito em comprovar alteração na sua 

capacidade contributiva, porquanto, inexiste nos autos, deste modo, 

documentos hábeis a comprovar que o requerente encontra-se 

impossibilitado de continuar arcando com os alimentos na forma 

entabulada, de forma que o fator referente à alteração da possibilidade 

por parte do demandante merece escorreita dilação probatória a ser 

colhida sob o crivo do contraditório. Assim, a simples alegação de 

impossibilidade não é argumento suficiente para que sejam minorados os 

alimentos, devendo restar cabalmente comprovadas a alegação de que o 

alimentante não tem condições de arcar com o pensionamento no valor 

anteriormente ajustado, sendo que em juízo de cognição sumária a esta 

fase reservada penso que não se desincumbiu o autor do ônus de 

demonstrar a alegada impossibilidade e, pelo menos por ora, não verifico a 

verossimilhança de suas alegações. Além disso, a estabilidade da relação 

jurídica alimentar recomenda o desfecho da causa após a observância 

irrestrita do contraditório e da ampla defesa. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA LIMINAR. NÃO CABIMENTO. Caso em que o agravante sequer 

juntou ao processo de origem principal o título da obrigação alimentar que 

pretende revisar. Só esse fato coloca em dúvida a verossimilhança da 

alegação de mudança do binômio alimentar, pois prejudicada a análise 

situação pretérita. De resto, o impacto da nova obrigação alimentar 

constituída, sobre as possibilidades econômicas do agravante, é algo que 

se poderá aquilatar com segurança após o contraditório e ampla defesa. 

Razão pela qual, mantém-se a orientação da decisão agravada pelo 

indeferimento da antecipação de tutela liminar. NEGARAM PROVIMENTO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70058634460, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 10/04/2014) Dessa 

forma, se torna inviável a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada almejada pelo requerente, possibilitando-lhe a minoração da 

obrigação alimentar no tocante ao requerido, mesmo porque, somente 

após a dilação probatória, é que será possível se ter elementos 

contundentes a respeito da real capacidade financeira do alimentante e da 

efetiva necessidade do alimentado. Neste prisma tenho que não se faz 

presente o requisito legal da existência da probabilidade do direito, razão 

pela qual a obrigação alimentar há de ser mantida por enquanto no 

patamar anteriormente ajustado, motivo pelo qual por ora INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada. Contudo, no curso 

da instrução, este juízo, poderá vir a rever tal posicionamento, em sendo a 

hipótese. 4. Designo audiência de conciliação para o dia 22 de março de 

2018, às 15h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 5. 

Citem-se os requeridos no endereço indicado na petição inicial, 

intimando-os a comparecerem à audiência aprazada, acompanhados de 

advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 

6. Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da solenidade, sob pena 

de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, 

NCPC). Em seguida, colha-se parecer ministerial. Notifique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 01 de dezembro de 2017. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009441-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. S. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. H. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009441-06.2017.8.11.0003 Vistos. 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. Comprovada documentalmente a filiação entre 

a autora e o requerido, fixo, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, 

alimentos provisórios, à escassez de prova quanto aos ganhos do 

requerido, em UM SALÁRIO MÍNIMO vigente, a serem depositados em 

conta bancária informada na exordial. 4. Designo audiência de conciliação 

para a data de 26 de abril de 2018, às 16h00min, a realizar-se no Núcleo 

de Conciliação deste Juízo. 5. Cite-se o requerido, intimando-o a 

comparecer à audiência aprazada e a pagar os alimentos provisórios, 

acompanhado de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da 

presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do 

CPC/2015, importando a ausência da autora em extinção e arquivamento 

do processo e a do requerido em confissão e revelia. 6. Na audiência, se 

não houver acordo, poderá o demandado contestar o presente, desde que 

o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 05 de dezembro de 2017. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 728807 Nr: 9577-59.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMCS, DFCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDS, JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - 

OAB:OAB/MT 19.363, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora acerca da designação da audiência 

de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para a data de 21 de fevereiro de 2018, 

às 17h15min, bem como da decisão de fls. 73/73v que deferiu a prova 

testemunhal nos termos do art. 455, § 1º, do NCPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 703599 Nr: 11576-18.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Vistos.

Defiro o pleito de penhora e avaliação do imóvel indicado no petitório de 

fls.164/165 (matrícula 54.633), devendo ser expedido o necessário ao 

efetivo cumprimento do mandado. Assim, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (CPC, 523, § 3º, c/c 513 

e 831 e ss.).

Do resultado do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte 

exequente para manifestação.

 No caso de a parte executada oferecer impugnação, intime-se a parte 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 740134 Nr: 2076-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHFG, EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:15

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Paulo Cesar Gonçalves 

Duarte, Cpf: 00010615938 Filiação: Luiz Duarte e Maria das Graças 

Gonçalves, brasileiro(a), solteiro(a), motorista de caminhão, Endereço: 

Lugar Incerto e Não Sabido

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.,

Não houve a citação.

Eis que em lugar incerto e não sabido, defiro o pleito retro. Cite-se o 

requerido via edital, nos moldes do decisum de fls. 14, restando designado 

o dia 08 de março de 2018, às 16h30min para realização de audiência de 

conciliação, instrução e julgamento.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o edital, correndo da data da 

primeira publicação.

Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio curador especial, o 

advogado componente do Unijuris, Dr. Samir Badra Dib, conforme o art. 72, 

II, do CPC.

Testemunhas na forma e prazo do art. 455, §1º do CPC, sob pena de 

preclusão.

 Intimem-se e cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 794397 Nr: 12099-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDDSR, IDDSR, LDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FOGLI BRANCO - 

OAB:OAB/MT 21.380, NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHÃES - 

OAB:MT/11.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553

 Vistos.

Malgrado o parecer ministerial retro, determino a intimação da parte 

demandada, através da representante legal, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, esclarecer acerca de quem exerce a guarda de fato dos menores.

Em seguida, nova vistas dos autos ao Parquet.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 815080 Nr: 1245-98.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSN, WDSN, WDSN, MSDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARNEIRO 

SANTOS - OAB:20757/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO as seguintes provas úteis postuladas pelas partes: 1) ORAL, 
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consistente na oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas partes no 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente (art. 357, § 4º, 

NCPC), sob pena de preclusão, devendo ser observado pelos litigantes o 

quanto disposto no artigo 455, § 1º, do NCPC; e, 2) DOCUMENTAL, 

consistente na juntada de outros documentos para o esclarecimento e 

deslinde da questão, na forma do artigo 435, do NCPC.Com relação ao 

depoimento pessoal, desde já ressalvo que sendo o magistrado o 

destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece 

o artigo 371 do CPC, dispenso o depoimento das partes por entender 

desnecessário ao deslinde da questão. Ressalto que o dia a dia forense 

tem revelado ser referida atividade probatória contraproducente e ineficaz 

a busca da verdade real. De mais a mais, a teor do disposto no art. 370 do 

CPC, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a 

produção daquelas que entenda por necessárias ao deslinde da 

controvérsia posta em julgamento, bem como indeferir as que tenha como 

inúteis ou meramente protelatórias, não caracterizando tal ato 

cerceamento de defesa. Por derradeiro, para a produção da prova oral 

deferida, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de 

abril de 2018, às 14h30min, devendo o Sr. Gestor Judicial adotar as 

providências necessárias à sua efetiva realização.Sem prejuízo, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar sua certidão de 

nascimento ou casamento (atualizada), eis que documento indispensável 

ao julgamento da demanda.Intimem-se, todos. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 815080 Nr: 1245-98.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSN, WDSN, WDSN, MSDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARNEIRO 

SANTOS - OAB:20757/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora acerca da designação da audiência 

de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para a data de 04 de abril de 2018, às 

14h30min, bem como da decisão de fls. 43/43v que deferiu a prova 

testemunhal nos termos do art. 455, § 1º, do NCPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431245 Nr: 13097-66.2009.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISADORA DO NASCIMENTO 

BARBOSA - OAB:18224, KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - 

OAB:MT/7039-B, PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ISADORA DO NASCIMENTO BARBOSA, para 

devolução dos autos nº 13097-66.2009.811.0003, Protocolo 431245, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 440988 Nr: 9657-28.2010.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBSKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do parágrafo único do art. 771 c.c. art. 485, III, ambos do CPC. Sem custas 

e honorários ante o precedente deferimento da assistência judiciária 

gratuita. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares.Ciência ao Ministério Público.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 718811 Nr: 14285-89.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI NUNES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLAUDI ANTONIO DO 

NASCIMENTO, MARIA APARECIDA MARQUES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA LUZIA DE GODOI - 

OAB:12393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA REQUERIDA PARA SE MANIFESTAR 

ACERCA DO DESPACHO DE FLS.121 ,SOB PENA DE EXTINÇÃO ,NO 

PRAZO DE 05(CINCO)DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 757441 Nr: 11765-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS, RHLM, adsr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,Cuida-se de ação de regulamentação de visitas com pedido de 

tutela antecipada proposta por GEAN MEDEIROS DA SILVA em face de 

APOLIANA LOPES DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.Após o regular prosseguimento do feito, realizou-se estudo 

psicossocial na residência das partes, oportunidade em que se noticiou a 

existência de feito em trâmite perante à Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca envolvendo as partes 

do presente feito, razão pela qual procedeu-se consulta nesta data no 

Sistema de Controle de Processos, disponibilizado no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso sendo constatada a Ação Penal sob n. 

2520-30.2015.811.0064 e o Pedido de Medidas Protetivas de nº 

6900-33.2014.811.0064 em que figuram como vítima a requerida Apoliana 

e como ofensor o ora autor Gean (extrato em anexo).Com efeito, a 

competência para processar o presente feito é da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulhere DECLINO de minha 

competência jurisdicional para processar a presente demanda, em favor 

do douto Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher desta Comarca de Rondonópolis, para onde determino a 

remessa deste feito. Certifique-se e remeta-se o presente feito à Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta 

comarca, efetuadas as anotações e baixas necessárias.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 803948 Nr: 15881-06.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Vistos etc.,(...). III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC). 

Por força do artigo 373, I, do CPC compete à parte autora provar o fato 

constitutivo de seu direito. Enquanto ao réu, compete a prova da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito (artigo 

373, II). IV – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Para 

esclarecimento da questão inserida no item II desta decisão, DEFIRO a 
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produção de prova testemunhal. Consequentemente, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 2018 às 15h30min. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas, sob pena de preclusão, devendo ser observado pela 

Secretaria o quanto disposto no art. 455, §4º, IV, do CPC. Ressalte-se que 

em havendo testemunhas arroladas residentes em comarca diversa, 

deverão as partes comunicarem previamente este juízo, bem como a 

Secretaria da Vara providenciar a expedição da devida carta precatória 

para a inquirição das mesmas.Com relação ao depoimento pessoal, desde 

já ressalvo que sendo o magistrado o destinatário da prova, devendo 

apreciá-la livremente, conforme estabelece o artigo 371 do CPC, dispenso 

o depoimento das partes por entender desnecessário (...)No mais, indefiro 

o pedido de expedição de ofício à Receita Federal vindicado pela defesa 

da demandada em sede de contestação(...). Indefiro, ainda, a expedição 

de ofício à Secretaria de Estado de Administração haja vista tratar-se de 

providência cabível à parte requerida, sobretudo diante da possibilidade da 

mesma em acessar tais informações perante o Portal da Transparência. 

Por fim, defiro os benefícios da Assistência Judiciária à requerida, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do novel Código de Processo 

Civil.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 814009 Nr: 883-96.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da requerente para fazer a parte autora 

comparecer na Secretaria da 2ª vara de Família e Sucessões a fim de 

assinar termo de guarda definitiva, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 874392 Nr: 8146-48.2017.811.0003

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILCILENE NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Apense-se o presente incidente aos autos principais (ID 798195).

II – Em seguida, intime-se o inventariante para, no prazo de quinze dias, 

defender-se ou produzir provas (art. 623, caput, CPC).

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 878072 Nr: 9598-93.2017.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRM, RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO PONTES - 

OAB:16.316/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, está configurada a inépcia da inicial, devendo a 

mesma ser indeferida, por deixar a parte autora de proceder a emenda da 

inicial nos termos do decisum anteriormente lançado. Posto isso, indefiro a 

petição inicial, com fundamento no artigo 330, IV c/c o art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro 485, inciso I, do 

mesmo codex. A teor do pedido de gratuidade da justiça inserto na 

exordial, DEFIRO ao autor os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, dê-se 

baixa e arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 385258 Nr: 13331-53.2006.811.0003

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFP, AFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA REQUERENTE PARA COMPARECER A 

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DESTA 

COMARCA AFIM DE RETIRAR OFICIO DE DESCONTO EM FOLHA EXPEDIDO 

CONFORME DETERMINAÇÃO DE FLS.55 ,NO PRAZO DE 48(QUARENTA E 

OITO HORAS)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 751112 Nr: 8343-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ANDRADE - 

OAB:OAB/MT13.702, VAGNER OLIVEIRA C SOUZA - 

OAB:OAB/MT15435 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO ZANCHET 

GIRARDELLO - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542/MT

 Vistos etc.,

A teor dos documentos atrelados à contestação, visando averiguar a 

competência deste juízo, oficie-se ao Cartório Distribuidor para que 

informe, no prazo de cinco dias, sobre a existência de ação penal e/ou 

processo de natureza de medida protetiva em trâmite perante a Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta 

Comarca de Rondonópolis envolvendo as mesmas partes do presente 

feito.

No mais, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa, bem como em obediência ao imperativo legal inserto no 

art. 437, §1º do NCPC, diga ao demandado sobre os documentos de fls. 

101/111, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 780189 Nr: 6275-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ALICE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALICE NEGRAO PEREIRA, 

THATYANA GISELE JESUS PEREIRA, FERNANDA MYCHELLE JESUS 

PEREIRA UTIDA, CARLOS EDUARDO PEREIRA, CARLOS HENRIQUE 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Em detida análise dos autos, verifica-se a pendência de apresentação da 

certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso, da inventariante, 

razão pela qual fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que referida 

documento aporte aos autos.

 Na mesma oportunidade, deverá a inventariante apresentar o plano final 

de partilha.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 822724 Nr: 3872-75.2016.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: JCDCLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS, DMSDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYANE MOREIRA LIBANO 

FOULETTO - OAB:22967/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Audiência - Certifico que a audiência de conciliação foi designada para o 

dia 02/05/2018 às 13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 851528 Nr: 308-54.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI SANTOS DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS PAIXÃO - 

OAB:43.296/PR, LEOPOLDO PIZZOLATO DE SÁ - OAB:OAB/PR30962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO complementar do Dr. Silvio Luiz Silva Moura Leite - OAB/MT 

8956, de parte do teor da decisão de fl. 97, a seguir transcrita: 

"Considerando o pleito de alienação pela via judicial, nos termos do art. 

883, CPC, desde já nomeio o Dr. Silvio Luiz Silva Moura Leite, Leiloeiro 

Público Oficial, inscrito junto à JUCEMAT sob o n.º 021/2012, com 

endereço eletrônico: contato@mlleiloes.com.br, para realizar o leilão dos 

imóveis penhorados pela modalidade presencial e eletrônica 

simultaneamente. Destarte, intime-se o leiloeiro da presente designação na 

forma do art. 1.129, CNGC, sendo que decorridos quinze dias sem 

qualquer manifestação no sentido de declinar do encargo, restará 

devidamente compromissado. Após o transcurso do aludido prazo deverá, 

em cinco dias, o Sr. Leiloeiro designar local, data e horário para realização 

do leilão presencial e eletrônico."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 873918 Nr: 7997-52.2017.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, RICK ANDREI VIEIRA - OAB:21426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte AUTORA, da Audiência de instrução 

designada para a data de 15 de Março 2018, às 16h30min. Bem como para 

manifestar acerca da decisão de fls. 116/116v, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 279013 Nr: 2664-81.2001.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDAC, IDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDAC, REDAC, MARTHA ANGELA LEDO 

ESTEVES DE ALMEIDA COSTA, MCEIL-E, BACDAC, MAL, RJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA RIBEIRO 

AMORIM - OAB:OAB/MT20058/O, MICHEL JOSE GIRALDES PORTELA - 

OAB:OAB/MT 10.081, MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15994, STAEL 

MARIA DA SILVA - OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GEULHEN - OAB:MT 

3.103A, LARA CRISTINA RIBEIRO AMORIM - OAB:OAB/MT20058/O, 

RAFAEL ESTEVES DE ALMEIDA COSTA - OAB:237382

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, IV do CPC/2015. Invocando o princípio da causalidade, condeno a 

parte autora no pagamento das custas processuais na forma pro rata 

para cada integrante do polo ativo, bem como ao pagamento dos 

honorários advocatícios em favor dos patronos dos requeridos, os quais 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, sobretudo tendo em vista 

a natureza da causa e grau de zelo dos profissionais (art. 85, §2º c/c art. 

292, III, ambos do CPC), também devidos pelos autores na forma pro rata. 

Malgrado o requerimento de concessão dos benefícios da assistência 

judiciária aos autores, tenho que nos autos inexiste elementos capazes de 

conferir tal benesse aos requerentes no curso da lide.Ressalta-se que 

inicialmente os autores não pugnaram pelo benefício, sendo que 

realizaram o escorreito recolhimento das custas no ingresso da 

demanda.Em exame dos elementos dispostos nos autos INDEFIRO a 

JUSTIÇA GRATUITA aos autores, haja vista que não fazem jus ao 

benefício postulado, porquanto ambos possuem profissão de significativo 

prestígio e, pelo que consta encontram-se regularmente inseridos no 

mercado de trabalho...documento de fl. 634, enquanto a requerente 

Isadora é advogada militante nesta cidade e comarca, conforme declarado 

na petição de fls. 789/791.Por fim, considerando a notícia da pendência de 

gravames em imóveis das pessoas jurídicas demandadas, por força de 

notificações judiciais emitidas em virtude da tramitação do presente feito, 

faculto ao requerido Renato José de Almeida, na condição de 

representante legal das empresas MARÉ CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA e MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA, manejar o 

pedido de baixa dos gravames nos procedimentos correlatos, sendo que o 

respectivo pleito será examinado após o trânsito em julgado da presente 

decisão.Preclusa a via recursal, arquive-se com as baixas de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 447291 Nr: 2470-32.2011.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FONSECA DE OLIVEIRA, SILENE 

APARECIDA DE OLIVEIRA TORRES, FREDMAR DA SILVA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDOMIRO CUSTÓDIO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - OAB:MT/6.356, 

TATIANE FIGUEIREDO LARA - OAB:20698/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de ARROLAMENTO SUMÁRIO do ESPÓLIO DE VALDOMIRO 

CUSTODIO DE OLIVEIRA, sendo inventariante APARECIDA FONSECA DE 

OLIVEIRA e OUTRA, todos devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que há nos autos as certidões negativas de débito federal (fl. 

21), estadual (expedida pela PGE – fl. 18) e municipal (fls. 19 e 101), Guia 

de Informação e Apuração de ITCD acompanhada dos comprovantes de 

recolhimento do tributo (fls. 121/130 e 352/358).

Consta dos autos as primeiras declarações (fls. 29/33) e plano final de 

partilha, acompanhada de sua retificação, nos moldes legais (fls. 

363/365).

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pelo falecido VALDOMIRO CUSTODIO DE OLIVEIRA, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Custas integralizadas quando da propositura da ação e derradeiramente 

complementadas. Sem honorários ante a ausência de contenciosidade.

Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de 

partilha.

Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do formal de 

partilha aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública.

 Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 795913 Nr: 12764-07.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMB, ERB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172, CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - 

OAB:20.699-MT

 Intimação do(s) patrono(s) da(s) PARTES acerca da designação de 

audiência de Conciliação, designada para o dia 08/02/2018 às 14h30min a 

realizar-se no Núcleo da Conciliação deste Juízo. Bem como para 

manifestar sobre a decisão de fls. 69 no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 795913 Nr: 12764-07.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMB, ERB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172, CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - 

OAB:20.699-MT

 VISTOS.

01. Tratando-se de execução de verba alimentar provisória fixada em 

sede de processo de conhecimento ainda em tramitação, proceda-se ao 

apensamento do presente feito à referida actio (ID 749069).

02. Defiro o pedido de fls. 67, passando à busca de veículos registrados 

em nome do executado.

 Nesta senda, a teor do extrato anexo, ressai como negativa a pesquisa 

pelo sistema RENAJUD, razão pela qual determino a abertura de vistas à 

parte exequente para que requeira o que entender necessário, no prazo 

de dez dias.

03. Sem prejuízo, ante ao pleito de fls. 65, designo audiência de 

conciliação a ser realizada pela Senhora Conciliadora Judicial, assinalando 

o dia 08 de fevereiro de 2018, às 14 horas e 30 minutos para realização 

do ato.

 Intimem-se e notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 802133 Nr: 15244-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SIQUEIRA BRITO, MARIA APARECIDA 

BATISTA DA SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOAO ARAUJO BRITO, JOÃO 

BATISTA SIQUEIRA BRITO, ZENOBIO FALCONIERE SIQUEIRA BRITO, JOSE 

RICARDO ARAUJO BRITO, EUNICE BATISTA BRITO, MARIA APARECIDA 

BATISTA DA SLVA BRITO, HELIDA RAFAELA SIQUEIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL MARCOS FARIAS 

PINTO - OAB:10254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de ARROLAMENTO SUMÁRIO do ESPÓLIO DE JOÃO ARAÚJO 

BRITO, sendo inventariante JOÃO BATISTA SIQUEIRA BRITO e OUTROS, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que há nos autos as certidões negativas de débito federal (fl. 

68), estadual (expedida pela PGE – fl. 73) e municipal (fl. 72), Guia de 

Informação e Apuração de ITCD acompanhada da declaração de isenção 

do tributo (fls. 62/65).

Consta dos autos plano de partilha final nos moldes legais (fl. 79/85), bem 

como termo de renúncia, firmada pelos sucessores do falecido em favor 

da herdeira Hélida Rafaela Siqueira Brito.

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pelo falecido JOÃO ARAÚJO BRITO, atribuindo aos nela contemplados os 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros.

Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem custas, eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de 

partilha.

Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do formal de 

partilha aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública.

 Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 410506 Nr: 6533-08.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DC, DC, IEFOIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PETRÔNIO DE 

SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 (...)Assim, considerando que o devedor acostou aos autos comprovantes 

de pagamento de importâncias inferiores aos fixados anteriormente, 

impõe-se o prosseguimento do feito.Assim, em sintonia ao parecer 

ministerial, REJEITO a justificativa apresentada.No mais, diante do quanto 

disposto no pleito retro, verifica-se que resta inócua a tramitação do 

presente feito sob o rito do artigo 528 do CPC, devendo se considerar, 

ainda, que cabe ao credor a escolha do rito pelo qual será processada a 

execução, desde que esse seja o meio menos gravoso ao executado, 

conforme disposto no artigo 805 do CPC. Assim, mostra-se perfeitamente 

cabível o acolhimento do pedido da exequente para que se efetive a 

conversão da execução para o procedimento previsto no art. 523 do CPC, 

máxime considerando que a opção de execução pelo rito da constrição 

patrimonial, ao invés do rito com coerção pessoal mediante prisão, é 

menos gravosa ao devedor, haja vista que este responderá com seu 

patrimônio e não sofrerá coerção pessoal.(...)Destarte, defiro o quanto 

vindicado às fls. 450/451, convertendo a presente ação para o rito da 

constrição patrimonial (art. 523 do CPC/2015), incluindo-se, deste modo, a 

dívida pretérita indicada pela exequente. Procedam-se as anotações de 

praxe. Por derradeiro, intime-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito reivindicado, sob pena de lhe serem 

penhorados bens coercitivamente.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 415830 Nr: 11468-91.2008.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS POLEZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DULCE POLEZEL HERRERA, 

MARCELO ACCETTE POLIZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, RAFAELA MARCOS FABIAN - OAB:22111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 5.388

 Vistos etc.

Intime-se o inventariante para, no prazo de vinte dias, apresentar o plano 

final de partilha acompanhado a certidão negativa de débito estadual 

(expedida pela PGE) em nome da falecida Dulce Polezel Herrera.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 337179 Nr: 5561-77.2004.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALERIO FILHO, BENEDITA ROSALIA DA SILVA 

VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NOEMIA MARIA VALERIO, 

ESPOLIO DE JOSE OTAVIO VALERIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:9367/MT, ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA - OAB:10046, 

Maria de Fatima Gomes Coelho - OAB:MT0018452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE NUCCI 

VACARO - OAB:5152-A

 Vistos etc.

I - Prima facie, retifique-se a numeração dos autos a partir da fl. 158.

II - A teor da derradeira manifestação da herdeira Benedita Rosália da 

Silva Valério, faculto à interessada valer-se da do quanto disposto no 

artigo 623, parágrafo único do CPC.

III - No mais, considerando a inércia do inventariante em cumprir a 

determinação exarada à fl. 145, intime-se pessoalmente o responsável 

legal pelo Espólio para fins de promover o quanto necessário ao regular 

prosseguimento do feito no prazo de quinze dias, sob pena de remoção ou 

extinção, conforme o caso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 717034 Nr: 12449-81.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRDSVB, PDOP, DDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI - 

OAB:PROCURADOR, ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - 

OAB:3876/MT, APERLINO LOUREIRO NETO - OAB:15612/MT, WILSON 

LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.

A teor da documentação derradeiramente apresentada pela inventariante, 

abra-se vista ao herdeiro Pedro de Oliviera Pedrozo Vilas Boas pelo prazo 

de quinze dias.

Em seguida, colha-se parecer ministerial.

Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002614-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (REQUERIDO)

M. F. D. M. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: ROSANGELA MOURA SILVA. Parte Requerida: Marlene 

Felisdona de Moura e José Manoel dos Santos. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

- FINALIDADE: 1002614-13.2016.8.11.0003 - PJE - CITAÇÃO DA 

REQUERIDA JOSÉ MANOEL DOS SANTOS, brasileiro, demais qualificações 

ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto via edital, para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 

231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

CONVERSÃO DE GUARDA PROVISÓRIA EM DEFINITIVA, promovida por 

ROSANGELA MOURA SILVA, em face de Marlene Felisdona de Moura e 

José Manoel dos Santos. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, 

a fim de que seja decretada a conversão da guarda provisória em guarda 

definitiva. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) Cite-se, também, o 

demandado, todavia por edital, com prazo de trinta dias, para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do dia 

útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos 

do CPC/2015), sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados 

na inicial (art. 341, NCPC). Transcorrido in albis o prazo da resposta, fica 

nomeado, desde já, o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio 

de seu advogado e professor-orientador, atuar como curador especial da 

parte executada, devendo ser intimado acerca da presente nomeação, 

bem como a fim de que apresente a respectiva defesa, no prazo legal. 

Após, intime-se o exequente para manifestar-se em dez dias. Cumpra-se. 

Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 19 de dezembro de 2017. Hélio Avelino dos Santos. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010423-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAMEDE DA SILVA (REQUERENTE)

DARCI ROSA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Silvana Souza Pereira (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010423-20.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. No que concerne ao pedido de deferimento 

liminar da guarda do menor C. H. P. da S. em favor dos requerentes J. M. 

da S. e D. R. de J. S. considerando a detenção da guarda fática do 

adolescente pelos avós paternos, conforme ressai da exordial (ID 

11212643), defiro a guarda provisória em favor dos autores. A propósito: 

'AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. ALTERAÇÃO DA 

GUARDA PROVISÓRIA. DESCABIMENTO. Estando a guarda fática da filha 

de 04 anos com a mãe, e sendo ambos os genitores capazes de exercera 

a guarda da menina, não há razão para alterar a guarda provisória 

conferida à mãe-agravada. NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA' 

(Agravo de Instrumento Nº 70032447823, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 28/09/2009). Lavre-se o 

competente termo, com as cautelas legais. 4. Sem prejuízo, elabore-se 

Estudo Social, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestando-se as partes, 

em 05 (cinco) dias. 5. Designo audiência de conciliação para a data de 10 

de abril de 2018 às 14h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação 

deste Juízo. 6. Cite-se a requerida, intimando-a a comparecer à audiência 

aprazada, acompanhada de advogado, atentando-se a Serventia, no 

cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 

1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo acordo na audiência, poderá a 

parte demandada contestar o presente, desde que o faça por intermédio 

de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010302-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL ALVES NILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Leia Keila da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1010302-89.2017.8.11.0003 Vistos etc., 01. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 02. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 03. Determino a realização de 

estudos social e psicológico visando aferir a higidez da convivência 

familiar na residência dos genitores dos menores, a ser realizado pela 

equipe multidisciplinar do Juízo, fixando para a entrega do laudo no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da ciência do referido setor da presente 

determinação. 04. No mais, designo audiência de conciliação para a data 

de 10 de abril de 2018 às 15h00min, a realizar-se no Núcleo de 

Conciliação deste Juízo. Cite-se a requerida, intimando-a a comparecer à 
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audiência aprazada, acompanhada de advogado, atentando-se a 

Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto 

no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo acordo na 

audiência, poderá a parte demandada contestar o presente, desde que o 

faça por intermédio de advogado, no prazo legal a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). Cite-se. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2017. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000162-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESMEIA LUCIA PERIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000162-59.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 2. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, em especial o laudo médico 

encartado ao feito (ID 11321144) e a necessidade de ampará-lo material e 

socialmente, com fulcro no art. 300, §§ 2º e 3º do CPC, nomeio desde logo 

curador provisório ao mesmo, a requerente E. L. P., sobretudo para fins 

previdenciários, observando-se os limites da curatela, ficando a referida 

curadora provisória nomeada depositária fiel dos valores recebidos da 

Previdência, e também obrigado à prestação de contas quando instado 

para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no art. 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. A curadora provisória deverá prestar compromisso 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O termo de curatela deverá 

constar expressamente os limites no que concerne à representatividade 

atribuída a curadora relativamente aos atos da vida civil do curatelado, 

limitando-se aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo vedado ao curatelado 

demandar ou ser demandado sem a devida representação de sua 

curadora, devendo constar do termo que é terminantemente vedada a 

alienação ou oneração de quaisquer bens móveis, imóveis ou outros de 

quaisquer natureza, pertencentes ao interditando, salvo com autorização 

judicial, com oitiva prévia do Ministério Público. Nada obsta a reapreciação 

da medida quando da realização da entrevista e estudo social, ocasião em 

que esta magistrada ficará mais próxima dos fatos e das provas. 4. A teor 

do quanto disposto no artigo 755, inciso II e §1º, do Código de Processo 

Civil, determino a elaboração de estudo pela equipe multidisciplinar deste 

juízo no domicílio das partes, sem prévio aviso, aferindo as 

potencialidades e habilidades do demandado, de modo a individualizar 

sobre quais aspectos deverá recair a curatela a ser eventualmente 

aplicada em favor do mesmo, bem como averiguando a aptidão da 

requerente em atender aos interesses do interditando, em laudo próprio e 

individualizado no prazo de 10 (dez) dias. 5. Designo audiência de 

entrevista do curatelado para o dia 03 de abril de 2018 às 16h40min. 

Cite-se o interditando, intimando-o da referida solenidade, bem como 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, art. 752, caput e § 2º). Intimem-se todos. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 15 de janeiro 

de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000180-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000180-80.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 3. Tratando-se de retificação de 

registro civil, citem-se os eventuais interessados, via edital, com o prazo 

de 30 (trinta) dias. 4. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 15 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009588-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENI DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PIMENTEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009588-32.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada através da petição registrada no ID n.º 

11042276. 2. Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil. 3. No tocante ao pleito constante do 

item 'III’ dos pedidos da exordial, tenho que o mesmo merece ser acolhido, 

máxime tendo em vista que o juízo não poderá ficar inerte, de modo que 

deve agir não só em benefício das partes, como, também, daqueles que 

porventura venham querer adquirir o imóvel objeto desta ação, razão pela 

qual defiro o pleito de restrição para a transferência do imóvel 

individualizado pela matrícula nº. 12.204 do CRI desta cidade. Deveras, ‘in 

casu’, ressai evidente a legitimação da requerente que pleiteia o 

deferimento da medida, pois aparenta ser titular de um interesse relativo a 

um direito que poderá ser declarado na presente ação. Por outro lado, 

resta patente o interesse da autora na conservação do bem, em tese, 

adquirido na constância da união vivenciada com o demandado, 

tornando-se evidente a legitimação da parte requerente que postula pelo 

deferimento da medida, ante a alegada união estável vivenciada. Ademais, 

o aludido bem é de fácil comercialização, eis que pode ser alienado ou 

cedido, tudo em detrimento da futura partilha, tornando, assim, fundado o 

receio de dissipação. Para hipóteses como esta, o legislador editou o art. 

297, do Código de Processo Civil (art. 798, CPC/1973), mecanismo 

colocado à disposição do juiz para preservar direitos e bens, tendo como 

único fundamento o PODER-GERAL DE CAUTELA que, na espécie, deve 

se limitar a averbação à margem da matrícula de restrição à transferência 

do imóvel, preservando-se desta forma o interesse da parte requerente, 

bem como direitos de eventual terceiro de boa-fé. Destarte, oficie-se ao 

Cartório competente para que proceda a averbação da restrição de venda 

do imóvel em questão à margem da matrícula do mesmo. 4. Designo 

audiência de conciliação para a data de 17 de abril de 2018 às 16h30min, 

a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Cite-se o requerido, 

intimando-o a comparecer à audiência aprazada, acompanhado de 

advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 

Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da solenidade, sob pena 

de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). 

5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis-MT, 

18 de janeiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009795-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ GODOY DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL OTANO DE ANDRADE PORTIOLI OAB - MS6829 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH BEZERRA DUARTE (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009795-31.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada através da petição registrada no ID n.º 

11142973. 2. Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, 
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inciso II, do Código de Processo Civil. 3. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. 4. Trata-se de ‘Ação de Exoneração de Alimentos’ em que 

se pretende concessão de tutela de urgência para o fim de obter 

exoneração da obrigação alimentar ao argumento de que a parte 

alimentada já atingiu a maioridade, bem como possui vínculo empregatício, 

razão pela qual não tem mais necessidade do pensionamento. Extrai-se do 

título juntado no ID 11143333 que os alimentos foram estabelecidos em 

ação de alimentos, por sentença proferida no dia 13/07/2005, no valor de 

50 % do salário mínimo nacional. A parte requerente, por sua vez, requer 

tutela de urgência para ver-se exonerado liminarmente da obrigação 

alimentar constituída em favor da parte requerida. Deveras, para a 

concessão da tutela de urgência de natureza antecipada pretendida pelo 

autor, faz-se necessário verificar a presença dos requisitos do art. 300 

do CPC. O primeiro requisito é quanto à existência da probabilidade do 

direito, sendo, no caso em tela, prova de que o alimentado não mais 

necessita da verba alimentar. Neste aspecto, a certidão de nascimento 

atrelada à vestibular revela que a requerida atingiu a maioridade, 

revelando a primeira vista condições de prover o próprio sustento, 

somada ainda a evidência de que a mesma está empregada (ID 11143216 

e 10807807). Portanto, presente se encontra o requisito da 

verossimilhança da alegação neste momento. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. 

PROCEDÊNCIA. Caso em que o filho/apelante/alimentado não logrou êxito 

em comprovar a manutenção das suas necessidades (ônus que agora é 

seu, pelo advento da maioridade), assim como falhou no dever de 

impugnação específica acerca dos fundamentos relativos à possibilidade 

econômica do genitor. NEGARAM PROVIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70068886761, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 05/05/2016) Contudo, há a necessidade da 

conjunção de todos os requisitos para concessão da tutela de urgência de 

natureza antecipada, assim, analiso os demais requisitos. No que tange ao 

perigo de dano, este também se encontra presente, porquanto uma vez 

paga a prestação alimentícia em questão, que ora pretende-se exonerar, o 

autor não será ressarcido nos valores adimplidos, ainda que a demanda 

venha a ser julgada procedente, eis que são irrepetíveis. Aliás, 

assinale-se, em caso de inadimplência, corre o mesmo o risco de ser 

preso. Posto isso, entendo que no caso em tela, os requisitos do art. 300 

do CPC se fazem presentes. Razão pela qual DEFIRO, neste momento, o 

provimento liminar vindicado, exonerando o requerente da obrigação 

alimentar prestada em favor da requerida. 5. Cite-se a parte requerida e 

intime-se a parte autora a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação que designo para o dia 17 de abril de 2018 às 17h00min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo, acompanhados de seus 

advogados, importando a ausência desta em extinção e arquivamento do 

processo e a daquele em confissão e revelia. Atente-se a Serventia, no 

cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 

1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em sendo inexitosa a conciliação, o prazo para 

contestação fluirá a partir de tal solenidade. 6. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 19 de janeiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009883-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZIO ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009883-69.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada através da petição registrada no ID n.º 

11292497. 2. Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, 

inciso II, do CPC/2015. 3. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, 

com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 4. Designo 

audiência de conciliação para a data de 18 de abril de 2018 às 14h00min, 

a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 5. Cite-se a requerida, 

intimando-a a comparecer à audiência aprazada, acompanhada de 

advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 

Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da solenidade, sob pena 

de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 18 de 

janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002723-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AIDE MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002723-27.2016.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de Embargos de 

Declaração, opostos por RUBEM PEREIRA DE SOUZA da sentença 

lançada derradeiramente (ID 11293159), visando a modificação do julgado, 

no que concerne à ausência de condenação das partes ao pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. Por presentes os seus 

pressupostos, conheço dos embargos declaratórios. Com efeito, há 

omissão no julgado. Considerando que foi concedido o benefício da 

gratuidade da justiça aos litigantes, bem como que o decaimento recíproco 

não foi igualitário (o que se estima em 30% para o réu e 70% para autora), 

pelo simples fato de que somente um bem imóvel foi levado a partilha e 

reconhecido período inferior (ao constante da exordial) da união 

vivenciada entre os litigantes, isto é, apenas parte do pleito da 

demandante teve julgamento de procedência, cabível a manifestação do 

Juízo, sanando a omissão apontada, passando a integrar o bojo da 

sentença constante do ID 11293159 a seguinte redação: “Em face da 

sucumbência recíproca, que importa na fixação equitativa de honorários 

sucumbenciais (art. 86 e art. 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil), 

mas não equivalente no caso em comento, haja vista o declínio 

preponderante da parte autora, os litigantes deverão suportar os 

honorários advocatícios e as custas processuais na proporção de sua 

derrota, a qual estimo, em 30% para o requerido e 70% para a autora. Em 

sendo assim, condeno a parte ré, ora embargante, ao pagamento 30% das 

custas processuais e de honorários de sucumbência em favor do patrono 

da parte autora/embargada no valor de R$ 1.500,00 tendo em vista o 

parcial acolhimento do pedido autoral com admissão da partilha de apenas 

um bem imóvel, com o reconhecimento de período inferior da união 

vivenciada entre os litigantes e ante a natureza da causa, ao passo que 

condeno a parte autora/embargada ao pagamento de 70% das custas 

processuais e de honorários de sucumbência em favor do patrono da 

parte requerida/embargante no valor de R$ 3.500,00, notadamente tendo 

em vista a natureza da demanda em apreço, restando suspensa a 

exigibilidade das verbas em relação à parte autora e ao requerido por 

litigarem amparados pelo benefício da gratuidade da justiça (IDs 3658670 e 

9481214). Fica vedada a compensação dos honorários por tratar-se de 

verba de natureza alimentar (art. 85, §14º do CPC/2015).” Nestes termos, 

acolho os Embargos de Declaração manejados pelo requerido (ID 

11352112), consoante alhures delineado, mantendo no mais a sentença 

na forma como lançada. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 19 de 

janeiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002723-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AIDE MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002723-27.2016.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de Embargos de 

Declaração, opostos por RUBEM PEREIRA DE SOUZA da sentença 

lançada derradeiramente (ID 11293159), visando a modificação do julgado, 

no que concerne à ausência de condenação das partes ao pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. Por presentes os seus 

pressupostos, conheço dos embargos declaratórios. Com efeito, há 

omissão no julgado. Considerando que foi concedido o benefício da 

gratuidade da justiça aos litigantes, bem como que o decaimento recíproco 

não foi igualitário (o que se estima em 30% para o réu e 70% para autora), 

pelo simples fato de que somente um bem imóvel foi levado a partilha e 

reconhecido período inferior (ao constante da exordial) da união 

vivenciada entre os litigantes, isto é, apenas parte do pleito da 

demandante teve julgamento de procedência, cabível a manifestação do 

Juízo, sanando a omissão apontada, passando a integrar o bojo da 

sentença constante do ID 11293159 a seguinte redação: “Em face da 

sucumbência recíproca, que importa na fixação equitativa de honorários 

sucumbenciais (art. 86 e art. 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil), 

mas não equivalente no caso em comento, haja vista o declínio 

preponderante da parte autora, os litigantes deverão suportar os 

honorários advocatícios e as custas processuais na proporção de sua 

derrota, a qual estimo, em 30% para o requerido e 70% para a autora. Em 

sendo assim, condeno a parte ré, ora embargante, ao pagamento 30% das 

custas processuais e de honorários de sucumbência em favor do patrono 

da parte autora/embargada no valor de R$ 1.500,00 tendo em vista o 

parcial acolhimento do pedido autoral com admissão da partilha de apenas 

um bem imóvel, com o reconhecimento de período inferior da união 

vivenciada entre os litigantes e ante a natureza da causa, ao passo que 

condeno a parte autora/embargada ao pagamento de 70% das custas 

processuais e de honorários de sucumbência em favor do patrono da 

parte requerida/embargante no valor de R$ 3.500,00, notadamente tendo 

em vista a natureza da demanda em apreço, restando suspensa a 

exigibilidade das verbas em relação à parte autora e ao requerido por 

litigarem amparados pelo benefício da gratuidade da justiça (IDs 3658670 e 

9481214). Fica vedada a compensação dos honorários por tratar-se de 

verba de natureza alimentar (art. 85, §14º do CPC/2015).” Nestes termos, 

acolho os Embargos de Declaração manejados pelo requerido (ID 

11352112), consoante alhures delineado, mantendo no mais a sentença 

na forma como lançada. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 19 de 

janeiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000128-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DOS SANTOS SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000128-21.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Curatela com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada’ ajuizada 

por A. M. dos S., em desfavor de F. dos S. S., ambos devidamente 

qualificados nos autos. Relata a autora que o interditando é seu filho, 

sendo que o mesmo encontra-se impossibilitado para o exercício de 

qualquer atividade de seu cotidiano, em razão de possuir retardo mental 

leve, mostrando-se incapaz de praticar atos da vida civil. Com a inicial 

vieram os documentos pertinentes. Pela decisão lançada no ID nº 

4642746, foi deferida a curatela provisória, nomeando Curadora ao 

interditando, a Senhora A. M. dos S. Estudo social encartado aos autos (ID 

nº 5810936). Em sede de audiência de entrevista designada por este juízo, 

procedeu-se à oitiva do interditando, bem como nomeou-se curador 

especial ao mesmo, caso não fosse ofertada defesa (ID nº 7357881). 

Manifestação do curador especial nomeado no ID nº 9034967 e da autora 

no ID nº. 10196968. Em parecer, a representante do Ministério Público 

opinou pelo acolhimento do pedido inicial (ID nº 11002806). Feito concluso. 

É a síntese. Decido. O procedimento de interdição sofreu intensas 

transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal 

lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da pessoa humana, 

pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa 

com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ como incapaz, para ser 

considerada - em uma perspectiva constitucional isonômica - dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil”. Bem 

por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a deficiência não 

afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi extirpado do 

ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil absoluta decorrente 

de deficiência mental ou física. A partir disso, estabelecido está que a 

curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, constituindo medida extraordinária, 

devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, 

preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). MAURÍCIO 

REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei apaga do mundo jurídico a 

previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas destaca que 

isso, contudo, não conduz necessariamente ao descabimento de curatela, 

embora agora prevista como medida extraordinária: “Assim, o fato de um 

sujeito possuir transtorno mental de qualquer natureza, não faz com que 

ele, automaticamente, se insira no rol dos incapazes. (...) A mudança 

apontada não implica, entretanto, que o portador de transtorno mental não 

possa vir a ter a sua capacidade limitada para a prática de certos atos. 

Mantém-se a possibilidade de que venha ele a ser submetido ao regime de 

curatela. O que se afasta, repise-se, é a sua condição de incapaz”. 

Prossegue aquele autor afirmando que, a partir da sensível mudança de 

paradigmas no trato da pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 

13.146/2015 gerou reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. 

“Isto porque a regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade 

legal por parte do portador de transtorno mental, em igualdade de 

condições com os demais sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). A curatela passa a ter o caráter de medida excepcional, 

extraordinária, a ser adotada somente quando e na medida em que for 

necessária”. Claro ficou, também, que a curatela afeta apenas aspectos 

patrimoniais, mantendo o portador de transtorno mental o controle sobre 

os aspectos existenciais da sua vida, a exemplo do “direito ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto” (art. 85). Nesse norte, afastou-se a exigência de 

termo de curatela em diversas situações, como na emissão de 

documentos oficiais (art. 86) e para o requerimento e recebimento de 

benefícios previdenciários, a partir da inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, 

do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai daí, portanto, que, sendo a pessoa 

deficiente detentora de capacidade civil plena, somente se admite o 

processamento da interdição (entendida como ação de imposição de 

curatela e não mais voltada à declaração da incapacidade civil) quando 

demonstrada a imperiosa necessidade de prática de atos de gestão 

patrimonial pelo curador em razão da impossibilidade do exercício de seus 

direitos pelo interditando, e quando for impossível recorrer-se ao 

mecanismo da tomada de decisão apoiada. Pois bem, a teor do caso 

vertente, entendo que a prova documental médica carreada aos autos 

revela que o interditando não tem condições de gerir seus próprios atos, o 

que justifica, portanto, sua submissão aos termos da curatela, nos termos 

do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada aos aspectos de natureza 

patrimonial e negocial. Com efeito, além do documento médico que 

acompanha a exordial, o estudo social realizado com o interditando 

evidencia que este possui restrições para atividades da vida diária e está 

inapto para decidir sobre atos da vida civil, o que se presume, também, do 

benefício assistencial por incapacidade a que faz jus. A situação de seu 

quadro de saúde também foi constatada por ocasião da audiência de 

entrevista. Isso não implicará, por outro lado, declaração de incapacidade 

civil, não só porque não mais remanescem tais figuras no art. 3º do Código 

Civil, mas porque, quanto à incapacidade relativa por impossibilidade de 

expressão da vontade (art. 4º, III), não há nos autos elemento que 

demonstre tal situação. Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 

754 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para o fim de submeter F. dos S. S. à curatela restrita a aspectos 

patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por A. M. dos S., 
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a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, 

ficando advertidos de que necessitará de prévia autorização judicial para 

que contraia obrigações em nome do interditando. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrado e averbada a sentença junto à certidão de nascimento do 

requerido. Sem custas e honorários ante à gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro 

de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007928-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA APARECIDA DA MATA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON JUAREZ E SILVA OAB - MT4.191 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO XAVIER MUNDIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1007928-03.2017.8.11.0003 Vistos etc., P. A. da M. X. e F. X. M., bem 

qualificados nos autos, ajuizaram a presente ‘Ação de Divórcio 

Consensual’, relatando que contraíram matrimônio sob o regime de 

comunhão parcial de bens, sem possibilidade de reconciliação, sendo que 

na atualidade inexistem bens a partilhar. Informam, ainda, que durante a 

união adveio o nascimento de uma filha menor, cuja guarda será exercida 

pela genitora, regulamentando-se o direito de visitas e a verba alimentar a 

ser paga pelo genitor em favor da filha em comum no valor de R$ 1.000,00 

(um mil) reais. Além disso, as partes dispensam de forma recíproca o 

arbitramento de pensão alimentícia, porquanto ambos ostentam fontes 

próprias de sustento. Em parecer, o Ministério Público opinou pelo 

acolhimento do pedido de homologação e consequente decretação do 

divórcio (ID nº 11113999). Relatei o essencial. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizada por P. A. da M. X. e F. X. M., ambos 

bem qualificados nos autos. As partes são legítimas e bem representadas, 

presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação. 

O pedido satisfaz às exigências do art. 40 da Lei n. 6.515/77, do art. 

1.580, parágrafo segundo, do Código Civil/2002 e do art. 226, § 6º da 

Constituição Federal. Assim, impõe-se a procedência da pretensão ora 

deduzida. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição 

inicial para DECRETAR O DIVÓRCIO requerido por P. A. da M. X. e F. X. M., 

declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive 

o regime matrimonial de bens. A cônjuge virago voltará a usar seu nome 

de solteira, qual seja P. A. A. da M. No mais, com relação à guarda, direito 

de visitas e verba alimentar, HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, 

III, “b” do CPC, o acordo tal qual o celebrado na inicial. Sem custas e 

honorários, face à gratuidade da Justiça precedentemente deferida. 

Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais, 

bem como termo de guarda da menor. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. Notifique-se o Ministério 

Público. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005436-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSSON XAVIER SILVA (REQUERENTE)

SUZIANY REGINA RAMOS MATHEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CONCEICAO DE SOUZA DORILEO OAB - MT7164/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1005436-38.2017.8.11.0003 Vistos etc., S. R. R. M. e A. X. S., ambos bem 

qualificados nos autos, ajuizaram a presente ‘Ação de Divórcio 

Consensual Direto c/c Partilha de Bens, Guarda de Menor e Pensão 

Alimentícia’, relatando que contraíram matrimônio sob o regime de 

comunhão parcial de bens em 16 de dezembro de 2011, sem possibilidade 

de reconciliação, sendo que durante a convivência marital foram 

amealhados dois imóveis em comum. Informam, ainda, que durante a união 

adveio o nascimento do menor R. M. X., cuja guarda será exercida pela 

genitora, regulamentando-se o exercício do direito de convivência paterna 

e, no que tange a verba alimentar, as partes ajustaram que o genitor 

pagará em favor do filho em comum, a importância de 20% de sua 

remuneração líquida. Noticiam ainda a cota-parte que caberá à cada um 

dos divorciandos, referente a partilha dos bens amealhados em comum na 

constância da união, conforme consta no petitório inaugural (ID 9350041). 

O Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido de homologação e 

consequente decretação do divórcio (ID 10479861). Relatei o essencial. 

Decido. Trata-se de ‘Ação de Divórcio Consensual Direto c/c Partilha de 

Bens, Guarda de Menor e Pensão Alimentícia’ ajuizada por S. R. R. M. e A. 

X. S., ambos bem qualificados nos autos. As partes são legítimas e bem 

representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as 

condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do art. 40 da Lei n. 

6.515/77, do art. 1.580, parágrafo segundo, do Código Civil/2002 e do art. 

226, § 6º da Constituição Federal. Assim, impõe-se a procedência da 

pretensão ora deduzida. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na petição inicial para DECRETAR O DIVÓRCIO requerido por S. R. 

R. M. e A. X. S., declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens, registrando a ausência 

de qualquer alteração no nome dos divorciandos. No mais, com relação à 

partilha, guarda, direito de visitas e verba alimentar, HOMOLOGO, com 

fundamento no artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o celebrado na 

inicial (ID 9350041). Oficie-se ao órgão empregador indicado no ID 

9350005 para que promova o desconto da verba alimentar em folha de 

pagamento do genitor e o respectivo depósito em favor do menor na conta 

bancária informada nos autos, observando-se o quanto ajustado. Sem 

custas e honorários, face à gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida. Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas 

Naturais, bem como termo de guarda do menor. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. Notifique-se o 

Ministério Público. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006146-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENEAS MENEZES FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. V. F. (REQUERIDO)

LUZIA ALVES VELASCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEUSENY ALVES VELASCO OAB - MT19889/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006146-58.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação Revisional 

de Alimentos com Pedido Liminar de Redução de Alimentos’ ajuizada por E. 

M. F., em face de G. A. V. F. representada por sua genitora, Sra. L. A. V., 

todos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Recebida a inicial foi designada audiência de conciliação (ID 

9935245). A referida audiência de conciliação restou exitosa com relação 

ao pedido exordial, tendo as partes doravante ajustado a verba alimentar 

no patamar equivalente a 7,5% dos rendimentos brutos mensais do autor, 

excluídos 13º salário e férias, a ser pago pelo genitor em favor da filha na 

data de seu pagamento. Ajustaram também o rateio das despesas 
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extraordinárias da menor, conforme peculiaridades constantes do termo 

de audiência (ID 10925732). O Parquet opinou pela homologação do 

aludido acordo (ID 11181692). É o relatório. Decido. O acordo está 

encartado aos autos, constando-se o teor de suas avenças. Levando-se 

em consideração que a transação realizada entre as partes preserva os 

i n te resse s  d a  m e n o r ,  t e n d o  r e s p e i t a d o  o  b i n ô m i o 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe. Posto isso, 

HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o 

entabulado e, declaro, por consequência extinto o presente feito. Oficie-se 

ao órgão empregador indicado no ID 10925732 para que promova o 

desconto da verba alimentar em folha de pagamento do genitor e o 

respectivo depósito em favor do menor na conta bancária informada nos 

autos, observando-se o quanto ajustado. Sem custas e honorários face à 

gratuidade da Justiça. Transitada em julgado, proceda-se ao arquivamento 

do feito com as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público. P. I. e 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008658-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO DE OLIVEIRA MATTOS (REQUERENTE)

ILDINEIA BATISTA FONTOURA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1008658-14.2017.8.11.0003 Vistos etc., A. de O. M. e I. B. F. M., ambos 

bem qualificados nos autos, ajuizaram a presente ‘Ação de Divórcio 

Consensual c/c Partilha de Bens e Dívidas’, relatando que contraíram 

matrimônio sob o regime de comunhão universal de bens em 30 de abril de 

2003, sem possibilidade de reconciliação, sendo que durante a 

convivência marital foram amealhados bens e dívidas em comum. 

Informam, ainda, que durante a união adveio o nascimento de uma filha, 

maior de idade e que a cota-parte atribuída à cada um dos divorciandos, 

referente a partilha dos bens e das dívidas amealhados em comum na 

constância da união, se efetivará conforme consta no petitório inaugural 

(ID 10493884). O Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do 

feito, independente de nova vista (ID 11180376). Relatei o essencial. 

Decido. Trata-se de ‘Ação de Divórcio Consensual c/c Partilha de Bens e 

Dívidas’ ajuizada por A. de O. M. e I. B. F. M., ambos bem qualificados nos 

autos. As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando 

os pressupostos processuais e as condições da ação. O pedido satisfaz 

às exigências do art. 40 da Lei n. 6.515/77, do art. 1.580, parágrafo 

segundo, do Código Civil/2002 e do art. 226, § 6º da Constituição Federal. 

Assim, impõe-se a procedência da pretensão ora deduzida. Posto isso, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial para DECRETAR O 

DIVÓRCIO requerido por A. de O. M. e I. B. F. M., declarando cessados 

todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial 

de bens. A cônjuge virago voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: I. 

B. F. No mais, com relação à partilha dos bens e dívidas amealhados em 

comum, HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, “b” do CPC, o 

acordo tal qual o celebrado na inicial (ID 10493884). Ressalto, no entanto, 

que competirá às partes a transferência do imóvel perante a Caixa 

Econômica Federal, a fim de que a requerente I. B. F. M. passe a figurar 

sozinha no aludido instrumento. Sem custas e honorários, face à 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Preclusa a via recursal, 

expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. P. I. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007830-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA BAZAN FRANCESCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON VITOR SCHEFFER OAB - MT13080/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO FRANCESCHINI DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1007830-18.2017.8.11.0003 Vistos etc., V. C. B. F. e C. A. F. de M., ambos 

bem qualificados nos autos, ajuizaram a presente ‘Ação de Divórcio 

Consensual c/c Guarda, Visitas, Alimentos e Partilha de Bens’, relatando 

que contraíram matrimônio sob o regime de comunhão parcial de bens em 

04 de janeiro de 2014, sem possibilidade de reconciliação, sendo que 

durante a convivência marital foram amealhados bens e dívidas em 

comum. Informam, ainda, que durante a união adveio o nascimento da 

menor M. C. B. F. de M., cuja guarda será exercida pela genitora, 

regulamentando-se o exercício do direito de convivência paterna e, no que 

tange a verba alimentar, as partes ajustaram que o genitor pagará em 

favor da filha em comum, a importância de um salário mínimo mensal. 

Noticiam ainda a cota-parte atribuída à cada um dos divorciandos, 

referente a partilha dos bens amealhados em comum na constância da 

união, bem como das dívidas, conforme consta no petitório inaugural (ID 

10197328). Além disso, as partes dispensam de forma recíproca o 

arbitramento de pensão alimentícia, porquanto ambos ostentam fontes 

próprias de sustento. O Ministério Público opinou pelo acolhimento do 

pedido de homologação e consequente decretação do divórcio (ID 

10798414). Relatei o essencial. Decido. Trata-se de ‘Ação de Divórcio 

Consensual c/c Guarda, Visitas, Alimentos e Partilha de Bens’ ajuizada por 

V. C. B. F. e C. A. F. de M., ambos bem qualificados nos autos. As partes 

são legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos 

processuais e as condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do 

art. 40 da Lei n. 6.515/77, do art. 1.580, parágrafo segundo, do Código 

Civil/2002 e do art. 226, § 6º da Constituição Federal. Assim, impõe-se a 

procedência da pretensão ora deduzida. Posto isso, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na petição inicial para DECRETAR O DIVÓRCIO requerido 

por V. C. B. F. e C. A. F. de M., declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. A cônjuge 

virago voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: V. C. B. No mais, 

com relação à partilha dos bens e dívidas amealhados em comum, guarda, 

direito de visitas e verba alimentar, HOMOLOGO, com fundamento no 

artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o celebrado na inicial (ID 

10197328). Custas integralizadas quando da propositura da demanda. 

Sem honorários. Preclusa a via recursal, expeça-se o competente 

mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. 

primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de 

Pessoas Naturais, bem como termo de guarda da menor. Após o trânsito 

em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. Notifique-se o 

Ministério Público. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003793-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DAIANI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDITE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003793-79.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Curatela com Pedido de Tutela Provisória de Urgência’ ajuizada por K. D. 

de S., em desfavor de M. E. de S., ambas devidamente qualificadas nos 

autos. Relata a autora que a interditanda é sua genitora, sendo que a 

mesma encontra-se impossibilitada para o exercício de qualquer atividade 

de seu cotidiano, em razão de possuir demência mental, mostrando-se 

incapaz de praticar atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Pela decisão lançada no ID nº 4288076, foi deferida a curatela 

provisória, nomeando Curadora à interditanda, a Senhora K. D. de S. 

Estudo social e psicológico encartado aos autos (ID nº 4738998 e 

4746407). Em sede de audiência de entrevista designada por este juízo, 
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procedeu-se à oitiva da interditanda, bem como nomeou-se curador 

especial a mesma, caso não fosse ofertada defesa (ID nº 8004846). 

Manifestação do curador especial nomeado no ID nº 8251177 e da autora 

no ID nº. 9342890. Em parecer, a representante do Ministério Público 

opinou pelo acolhimento do pedido inicial (ID nº 10824302). Feito concluso. 

É a síntese. Decido. O procedimento de interdição sofreu intensas 

transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal 

lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da pessoa humana, 

pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa 

com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ como incapaz, para ser 

considerada - em uma perspectiva constitucional isonômica - dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil”. Bem 

por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a deficiência não 

afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi extirpado do 

ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil absoluta decorrente 

de deficiência mental ou física. A partir disso, estabelecido está que a 

curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, constituindo medida extraordinária, 

devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, 

preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). MAURÍCIO 

REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei apaga do mundo jurídico a 

previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas destaca que 

isso, contudo, não conduz necessariamente ao descabimento de curatela, 

embora agora prevista como medida extraordinária: “Assim, o fato de um 

sujeito possuir transtorno mental de qualquer natureza, não faz com que 

ele, automaticamente, se insira no rol dos incapazes. (...) A mudança 

apontada não implica, entretanto, que o portador de transtorno mental não 

possa vir a ter a sua capacidade limitada para a prática de certos atos. 

Mantém-se a possibilidade de que venha ele a ser submetido ao regime de 

curatela. O que se afasta, repise-se, é a sua condição de incapaz”. 

Prossegue aquele autor afirmando que, a partir da sensível mudança de 

paradigmas no trato da pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 

13.146/2015 gerou reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. 

“Isto porque a regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade 

legal por parte do portador de transtorno mental, em igualdade de 

condições com os demais sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). A curatela passa a ter o caráter de medida excepcional, 

extraordinária, a ser adotada somente quando e na medida em que for 

necessária”. Claro ficou, também, que a curatela afeta apenas aspectos 

patrimoniais, mantendo o portador de transtorno mental o controle sobre 

os aspectos existenciais da sua vida, a exemplo do “direito ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto” (art. 85). Nesse norte, afastou-se a exigência de 

termo de curatela em diversas situações, como na emissão de 

documentos oficiais (art. 86) e para o requerimento e recebimento de 

benefícios previdenciários, a partir da inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, 

do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai daí, portanto, que, sendo a pessoa 

deficiente detentora de capacidade civil plena, somente se admite o 

processamento da interdição (entendida como ação de imposição de 

curatela e não mais voltada à declaração da incapacidade civil) quando 

demonstrada a imperiosa necessidade de prática de atos de gestão 

patrimonial pelo curador em razão da impossibilidade do exercício de seus 

direitos pelo interditando, e quando for impossível recorrer-se ao 

mecanismo da tomada de decisão apoiada. Pois bem, a teor do caso 

vertente, entendo que a prova documental médica carreada aos autos 

revela que a interditanda não tem condições de gerir seus próprios atos, o 

que justifica, portanto, sua submissão aos termos da curatela, nos termos 

do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada aos aspectos de natureza 

patrimonial e negocial. Com efeito, além do documento médico que 

acompanha a exordial, o estudo social e psicológico realizado com a 

interditanda evidencia que esta possui restrições para atividades da vida 

diária e está inapta para decidir sobre atos da vida civil, o que se presume, 

também, do benefício assistencial por incapacidade a que faz jus. A 

situação de seu quadro de saúde também foi constatada por ocasião da 

audiência de entrevista. Isso não implicará, por outro lado, declaração de 

incapacidade civil, não só porque não mais remanescem tais figuras no 

art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à incapacidade relativa por 

impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III), não há nos autos 

elemento que demonstre tal situação. Postos isso, com fundamento no art. 

487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de submeter M. E. de S. à curatela restrita a 

aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por K. 

D. de S., a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua 

gestão, ficando advertidos de que necessitará de prévia autorização 

judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. A interdição 

abrange a prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento da requerida. Sem custas e honorários ante à gratuidade 

da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas 

baixas. Publique-se. Int imem-se. Notif ique-se. Cumpra-se . 

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010258-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1010258-70.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada proposta 

por EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA em face do MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que, o Órgão de Proteção e 

Defesa do Consumidor – PROCON aplicou multas administrativas em seu 

desfavor em 18 (dezoito) processos administrativos. Alega que, em todos 

os casos apontados nesta ação, o procedimento foi instaurado pelos 

consumidores alegando supostos problemas com a operadora e, com o 

intuito de atendê-los a empresa realizou acordo com os mesmos nas 

audiências de conciliação, ou ainda se manifestou informando que iria 

fazê-lo. Assevera, ainda, que, embora tenha realizado acordo com os 18 

consumidores e cumprido com o que fora avençado, mesmo sem a 

manifestação dos consumidores acerca de eventual descumprimento, o 

PROCON ainda entendeu pela aplicação da multa com a justificativa de que 

“este Órgão de Defesa do Consumidor, comunga do entendimento que a 

reparação do ato lesivo não inibe qualquer aplicação das sanções 

administrativas previstas nos artigos 55 e 56 do Código de Defesa do 

Consumidor”. Sustenta que não houve violação aos direitos dos 

consumidores, sendo nulas as decisões administrativas, em virtude da 

ausência de correta motivação. Por fim, impugnou o valor das multas 

aplicadas, alegando que as mesmas não foram aplicadas em observância 

ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requereu a 

concessão de tutela provisória de urgência para determinar a imediata 

suspensão da exigibilidade das multas impostas nos autos dos processos 

administrativos 0115-005.681-5, 0115-001.834-1, 0115-000.916-3, 

0115-003.554-4, 0115-004.029-0, 0115-004.121-7, 0115-004.834-2, 

0115-004.061-1, 0115-003.415-2, 0115-005.017-5, 0115-005.664-6, 

0115-003.820-4, 0115-003.731-1, 0115-001.888-3, 0115-001.762-8, 

0113.004.591-8, 0115-000.916-3, 0115-001.561-4, até que transite em 

julgado a decisão definitiva a ser proferida na presente ação anulatória. 

Requereu, ainda, caso não seja deferida a liminar para suspensão da 

exigibilidade dos débitos, seja ao menos deferida liminar para possibilitar a 

expedição de certidão positiva com efeito negativo, bem como suspensas 

eventuais ações executórias. É o relatório. Decido. A autora busca a 

concessão de tutela provisória de urgência para determinar a imediata 

suspensão da exigibilidade das multas impostas nos autos dos processos 

administrativos 0115-005.681-5, 0115-001.834-1, 0115-000.916-3, 

0115-003.554-4, 0115-004.029-0, 0115-004.121-7, 0115-004.834-2, 
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0115-004.061-1, 0115-003.415-2, 0115-005.017-5, 0115-005.664-6, 

0115-003.820-4, 0115-003.731-1, 0115-001.888-3, 0115-001.762-8, 

0113.004.591-8, 0115-000.916-3, 0115-001.561-4; e, de forma subsidiária, 

a expedição de certidão positiva com efeito negativo e a suspensão de 

eventuais ações executórias. De acordo com o Código de Processo Civil, 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300). Analisando os autos, não se 

vislumbra a presença dos requisitos necessários para concessão da 

tutela de urgência, mormente no que diz respeito à existência de prova de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito, uma vez que, 

sopesados os argumentos levantados, pode-se afirmar que suas 

assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário 

ao deferimento da tutela de urgência, notadamente quando sobre os atos 

da Administração incide o princípio da legalidade e da presunção de 

veracidade. Nesse contexto, importante anotar que a probabilidade do 

direito mencionada pelo legislador no caput do art. 300 do CPC, que 

constitui pressuposto genérico da medida em exame deve ser clara, 

evidente, que apresente grau de convencimento tal que a seu respeito não 

se possa levantar dúvida razoável. Dessa forma, a tutela de urgência para 

suspender a exigibilidade das multas em questão não merece acolhida, 

uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais. Por outro 

lado, merece acolhimento o pleito de expedição de certidão positiva com 

efeito negativo, tendo em vista que a demandante ofereceu caução, 

através de seguro garantia. A garantia do pagamento do débito pendente, 

antes mesmo de ajuizada a ação de execução fiscal, a fim de obter 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tem sido aceita pela 

jurisprudência, inclusive, referida matéria já se encontra pacificada no 

STJ, por meio de acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC, 

conforme se verifica: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. 

AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA 

DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o 

vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de 

forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de 

negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro 

LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl 

nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 

13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: 

"tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que 

conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança 

executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade 

esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da 

propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e 

viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à 

garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos 

com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia 

semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que 

contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais 

favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente 

ainda. 4. (...)10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução STJ 08/2008” (STJ - REsp: 1123669 RS 2009/0027989-6, 

Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2009, S1 - PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2010). No caso, a requerente 

ofereceu como garantia a Apólice de Seguro Garantia nº 

0306920179907750198243000, no valor de R$ 148.871,66 (cento e 

quarenta e oito mil oitocentos e setenta e um reais e sessenta e seis 

centavos). Conforme se infere dos autos, verifica-se que o débito 

tributário da parte autora com o Município de Rondonópolis perfaz a 

importância de R$ 114.516,66 (cento e quatorze mil, quinhentos e 

dezesseis reais e sessenta e seis centavos), ou seja, inferior ao valor da 

Apólice de Seguro Garantia nº 0306920179907750198243000. O artigo 9º, 

da Lei nº 6.830/80 estabelece que o executado, em garantia da execução, 

pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem 

do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Assim, é 

cabível a garantia por meio de seguro garantia, nos termos do artigo 9º, 

inciso II da LEF com redação dada pela Lei Federal n° 13.0432014, a qual 

deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF para facultar expressamente ao 

executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro 

garantia". Oportuno mencionar que o oferecimento de caução, por si só, 

não é eficaz para suspender o crédito tributário. Apenas o depósito do 

valor integral tem o condão de suspender a exigibilidade dos créditos 

tributários, consoante o disposto no artigo 151, II, do CTN. Este é o 

entendimento jurisprudencial: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE 

OFERECIMENTO DE CAUÇÃO EM BENS. INVIABILIDADE. SÚMULA 112/STJ. 

1. Conforme já disposto no decisum combatido, é firme a jurisprudência do 

STJ no sentido de que, para que seja suspensa a exigibilidade de créditos 

tributários, o depósito deve ser feito na sua integralidade e em dinheiro, 

consoante o disposto no artigo 151, II, do CTN e a inteligência da Súmula 

112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito 

tributário se for integral e em dinheiro". 2. Agravo Regimental não provido” 

(STJ - AgRg no AREsp: 354521 GO 2013/0176236-0, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2013). Com essas considerações, 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, para tão somente 

autorizar a expedição de certidão positiva com efeito negativo. Deixo de 

designar audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não 

admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo 

fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para 

presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não se 

pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, CITE-SE o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS para oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo 

contestada a ação, será considerado(a) revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 18 de dezembro 

de 2017. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002801-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO AO DRº ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR , 

representando a parte autora, para tomar ciência das Decisões Ids. Nº 

11172221 e 11212175 , bem como, para comparecer a audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 14 de março de 2018, às 

15h30min. Realizar-se-a na sala de Audiência desta Escrivania b) As 

testemunhas das partes deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) Tomar ciência que foi expedido Carta 

Precatória à Comarca de Cuiabá-MT, com a finalidade de inquirir a 

testemunha arrolada pela parte autora no Id. 9349508.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010361-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI OAB - MT9567/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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VISTO. VALDEIR DO NASCIMENTO ajuizou ação previdenciária de 

manutenção do auxílio doença acidentário e sua transformação em 

aposentadoria por invalidez com pedido de tutela antecipada em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aduzindo, em síntese, 

que sofreu um acidente de trabalho em 30/3/2017 que acarretou na 

amputação traumática na mão direita, com perda de 60% da mão e de 4 

dedos, ficando com sequela definitiva. Informa que, em virtude do 

acidente, em 13/4/2017 lhe foi concedido o beneficiário do auxílio doença 

sob nº 618.230.597-9 e que o autor foi encaminhado para a reabilitação 

profissional. Alega que a lesão o tornou incapacitado para o trabalho em 

caráter total e permanente, encontrando-se impossibilitado de exercer 

qualquer mtipo de atividade, muito menos a habitual (auxiliar de depósito). 

Assevera que faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, já que 

não possui condições de desempenhar atividades laborativas. Assim, 

requer a concessão de tutela de urgência antecipada para determinar a 

manutenção do benefício previdenciário de auxílio-doença até decisão 

final. É o relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300). A probabilidade do direito exigida 

consiste na provável existência do direito, fazendo-se um juízo de 

verossimilhança, sendo suficiente a prova de que o direito é plausível, 

crível e não de certeza, razão pela qual a cognição do juiz é sumária. 

Nesse contexto, a probabilidade da alegação posta estará 

consubstanciada quando houver a demonstração de um elevado grau de 

credibilidade para o acolhimento da pretensão. No caso dos autos, 

considerando que a finalidade principal do autor é a aposentadoria por 

invalidez, anoto que os documentos juntados nos autos até o momento 

não levam a um juízo de direito admissível de imediato. Isso porque, 

embora não haja dúvida de que a amputação sofrida pelo autor é limitadora 

e permanente (foto de fls. 22 do PDF), um dos requisitos para a 

concessão de aposentadoria por invalidez é ser o segurado considerado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Assim, considerando que o INSS concluiu pelo 

encaminhamento do segurado a reabilitação profissional a ser agendada 

(comunicação de decisão - fls. 23 do PDF), cabia ao autor descaracterizar 

essa possibilidade de reabilitação, o que não fez até o momento, já que 

inexiste qualquer documento médico nos autos que leve a esse 

entendimento. Ademais, analisando os autos, não se vislumbra a urgência 

da medida, haja vista que o requerente já está sendo beneficiado pelo 

auxílio doença (fls. 23 do PDF), não havendo, portanto, que se falar em 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste contexto, 

não há como ser deferida a tutela de urgência neste momento. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pelo 

autor. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Deixo de designar audiência de 

conciliação ou mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, 

nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar 

com conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de 

conciliação ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar 

inutilmente a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que 

viola o princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a 

resolução da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração 

razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). CITE-SE o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, 

segunda-feira, 18 de dezembro de 2017. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010356-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELVIO SANTOS SANTANA OAB - SP0353041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (RÉU)

 

Processo: 1010356-55.2017.811.0003 VISTO. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento do valor das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Rondonópolis, segunda-feira, 18 de dezembro de 2017. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008485-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELY KARINE SILVA DA MATA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Rondonópolis-MT (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1008485-87.2017.8.11.0003 VISTO. LUCIELY KARINE 

SILVA DA MATA ajuizou mandado de segurança com pedido de liminar 

contra ato ilegal do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS, 

aduzindo, em síntese, que se inscreveu no concurso público realizado 

pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis (EDITAL N.º 

001/2015-PMR/SEMED, DE 31 DE AGOSTO DE 2015), para o cargo de 

Professor do Ensino Fundamental/Ciências, para o qual foram 

disponibilizadas 10 (dez) vagas. Informa que foi aprovada na 8ª 

colocação, conforme resultado homologado na data de 16 de fevereiro de 

2016, tendo o impetrado realizado a convocação de apenas alguns dos 

profissionais aprovados. Aduz que durante o período de vigência do 

aludido certame, a autoridade coatora realizou Processo Seletivo para 

contratação de Professor do Ensino Fundamental/Ciências, por meio do 

Edital nº 0001/2017, divulgado na data de 14 de fevereiro de 2017. Alega 

que os candidatos aprovados dentro dos números de vagas indicadas no 

certame têm direito líquido e certo à nomeação e posse, bem como que 

houve a violação clara de tal direito no momento em que o impetrado 

contratou profissionais comissionados em detrimento dos aprovados. 

Assim, requereu a concessão de liminar para determinar que o impetrado 

nomeie e dê posse imediata no cargo de Professor do Ensino 

Fundamental/Ciências, para o qual foi aprovada em 8º lugar (Id. 10435984 

e 11030028). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio 

excepcional, garantido constitucionalmente contra ato de autoridade 

pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

Poder Público (art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal). Cuidando-se 

de writ, a declaração que se dá, eventualmente, nas hipóteses cabíveis, 

vai no sentido de proteger ou não a tese do impetrante alicerçada em 

direito líquido e certo. A demonstração do direito líquido e certo, em sede 

de mandado de segurança, demanda prova pré-constituída, notadamente 

porque o mandamus não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que 

contemplam cognição primária. Precisa é a lição de FABRÍCIO MATIELO 

(MANDADO DE SEGURANÇA, p. 60): "em respeito ao ordenamento 

jurídico, deve-se reservar o mandado de segurança apenas para casos 

especiais, nos quais a liquidez e certeza do direito sejam tão candentes ao 

ponto de permitir imediata salvaguarda, não obstante precária, mediante o 

cumprimento das formalidades declinadas em lei. Para as demais 

situações, busque-se o caminho comum percorrido pelas demandas que 

precisam de profundos e exaustivos questionamentos, ou de provas mais 

detidas". Quando a lei se refere a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

conhecimento de plano, para que seu exercício possa ser efetivo no 

momento da impetração. No caso, a impetrante busca a sua nomeação ao 

cargo de Professor do Ensino Fundamental/Ciências, para o qual foi 

aprovada em 8º lugar (Id. 10435990). Pois bem. Sobre a matéria, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal 

Federal está consolidada no sentido de que os candidatos aprovados 

dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à 

nomeação e posse dentro do período de validade do concurso. Vejamos: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO 

PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS 

CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO 

APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 
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candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À 

CONFIANÇA. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO” (STF - RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-0259903 

PP-00314). “ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE 

VALIDADE DO CONCURSO ENCERRADO. DIREITO SUBJETIVO À 

NOMEAÇÃO. 1. Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança no 

qual a impetrante alega ter sido aprovada dentro do número de vagas em 

concurso de provas e títulos para função de assistente social judiciário, 

sem, contudo, ter sido admitida mesmo após o vencimento do certame. 2. 

A aprovação em concurso público em posição classificatória compatível 

com as vagas previstas em edital confere ao candidato direito subjetivo à 

nomeação e à posse dentro do período de validade do certame. 

Precedentes do STJ. 3. Recurso Ordinário provido para determinar a 

nomeação da impetrante para a função de assistente social judiciário 

numa das comarcas da circunscrição em que foi aprovada” (STJ, RMS 

34.501/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 06/12/2012, DJe 19/12/2012). Assim, o candidato aprovado em posição 

classificatória compatível com as vagas previstas no edital do concurso 

possui direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de sua validade, 

tendo a Administração Pública discricionariedade de identificar o melhor 

momento, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, para realizar 

as nomeações durante o período de validade do certame. Ademais, é 

certo que o edital vincula a Administração, e nesse sentido o edital ao qual 

a impetrante se submeteu prevê em seu item 17.3 que: “a classificação 

final no concurso público não assegura ao candidato o direito de ingresso 

automático no cargo, mas apenas a expectativa de contratação segundo a 

rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato 

condicionada ao interesse, à necessidade e possibilidade financeira da 

Prefeitura Municipal de Rondonópolis/Secretaria Municipal de Educação” 

(Id. 10436027, p. 11). Na hipótese, o concurso foi homologado em 

16/02/2016, por meio do Decreto nº 7.811/2016, de modo que o referido 

certame se encontra dentro do prazo de validade previsto no item 19.5 do 

edital (Id. 10436027, p. 13). Além disso, anoto que não há nos autos prova 

de que o impetrado vem, por via irregular, preenchendo o quadro de 

servidores efetivos, quando deveria contemplar aquele candidato 

validamente aprovado para ingresso no serviço público diante do que 

preconiza a carta constitucional, inexistindo, portanto, preterição. O 

Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 001/2017/SEMED realizado pelo 

Município, visou apenas à seleção de pessoal para contratação por tempo 

determinado em substituição de docentes, para o ano letivo de 2017, para 

atender necessidade temporária de excepcional interesse público da 

Secretaria Municipal de Educação (Edital disponível em: < 

http://www.rondonopolis.mt.gov.br/?pg=concurso&idConcurso=21>). No 

anexo I do edital de seleção constou expressamente “a convocação 

ocorrerá de acordo com a necessidade de Administração 

Pública/Secretaria Municipal de Educação, para possíveis substituições de 

servidores efetivos que incorreram em afastamentos e licenças, de 

acordo com a Lei 228/2016”. Assim, o referido teste seletivo visa apenas 

à contratação de professores para substituição daqueles afastados ou 

em licença de acordo com a lei, não havendo que se falar em preterição 

ao direito dos candidatos aprovados no concurso público. Portanto, 

percebe-se que além de o prazo do certame estar longe de se expirar, 

não restou extinta a discricionariedade conferida à Administração quanto 

ao momento da nomeação, já que os documentos juntados aos autos não 

comprovam, de maneira efetiva, a contratação precária de servidores 

para preenchimento de cargos efetivos vagos. Nessa direção, é a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA 

APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. 

NOMEAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES DO STF E STJ. REEXAME E 

APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. À UNANIMIDADE 1. É pacífico o 

entendimento de que os candidatos aprovados dentro número de vagas 

prevista no edital tem direito subjetivo à nomeação para o cargo a que 

concorreu e foi aprovado. 2. Embora a administração pública possa, 

dentro do prazo de validade do concurso, escolher o momento oportuno 

que realizará a nomeação, referida discricionariedade se esvai quando a 

contratação de servidores temporários comprova a sua necessidade em 

preencher as vagas existente. 3. Precedentes do STF e STJ. 4. Recurso 

de ofício e apelação conhecidos e improvidos, à unanimidade. (REEX 

00040297120138180031 PI 201400010090437, 3ª Câmara Especializada 

Cível, Publicação 10/04/2015, Julgamento 18 de Março de 2015, Relator 

Des. Ricardo Gentil Eulálio Dantas). Desse modo, a impetrante não 

comprovou seu direito líquido e certo, já que os documentos juntados não 

comprovam qualquer ilegalidade da autoridade coatora. Ocorre que, 

conforme já delineado, em sede de Mandado de Segurança, o direito 

líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer 

questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza 

qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações 

sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual deve a impetrante 

de plano comprovar os fatos sustentados, o que não ocorreu no caso dos 

autos. Neste sentido é a jurisprudência: “MANDADO DE SEGURANÇA. 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. (Mandado de Segurança Nº 70054109061, 

Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 12/04/2013)”. “MANDADO DE 

SEGURANÇA - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - PRESENÇA - 

CONHECIMENTO. V.V. MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO 

MAGISTRADO -IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE DIREITO 

LIQUIDO E CERTO - FEITO INDEFERIDO LIMINARMENTE. 1- Inadequada a 

via do mandado de segurança quando não demonstrado, de plano, ofensa 

a direito líquido e certo. 2- Conforme preconiza o art. 663 do CPP, pode o 

Relator dispensar a requisição de informações à autoridade apontada 

coatora, se entender que o Mandado de Segurança deve ser indeferido 

liminarmente, submetendo sua decisão à apreciação da Turma Julgadora. 

3- A conduta em comento, ora elencada como omissiva da autoridade 

vista como coatora, desafia procedimento adequado” (TJ-MG - MS: 

10000130450000000 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 

13/08/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 16/09/2013). Deste modo, não vislumbrando a ocorrência de 

manifesto constrangimento ilegal suportado pela impetrante, passível de 

ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida 

que se impõe. Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, 

I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. 

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Por 

se tratar de sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, 

não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, 

§ 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, segunda-feira, 18 de 

dezembro de 2017. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010156-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA NASCIMENTO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PROCESSO N º 1010156-48.2017.811.0003 VISTO. Trata-se de ação 

previdenciária para concessão de pensão por morte com pedido de 

antecipação de tutela promovida por DANIELA NASCIMENTO DE JESUS, na 

Justiça Federal, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS. Tendo em vista que os autos vieram remetidos da Justiça Federal – 

Subseção de Rondonópolis com a petição inicial e contestação do INSS, 

intime-se a parte autora para impugnar tal contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cumpra-se. 

Rondonópolis, quinta-feira, 14 de dezembro de 2017. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000745-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LÚCIA BARROS GOULART (RÉU)
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MARCO ANTONIO GOULART (RÉU)

JÚLIO DIAS (RÉU)

VERA LUCIA GOULART (RÉU)

JULIO CESAR GOULART (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS OAB - MT4112 (ADVOGADO)

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO AO DRº ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS, PARA QUE TOME 

CIÊNCIA QUE FOI EXPEDIDO NOVO ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO COM 

Nº 375570-3/2017, EXPEDIDO EM FAVOR DE JULIO DIAS GOULART..

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010220-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO TAVARES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT12535/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Processo: 1010220-58.2017.811.0003 VISTO. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informarem se pretendem produzir outras 

provas, justificando o motivo da produção da prova e indicando os fatos a 

serem provados, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quinta-feira, 14 de dezembro de 2017. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010222-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON VIEIRA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA RUZA OAB - MT0011882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Processo: 1010222-28.2017.811.003 VISTO. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informarem se pretendem produzir outras 

provas, justificando o motivo da produção da prova e indicando os fatos a 

serem provados, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 

sexta-feira, 15 de dezembro de 2017. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009980-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONOPOLIS/MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1009980-69.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

judicial para concessão de benefício previdenciário por incapacidade 

ajuizada por MARIA NERES DA SILVA contra o IMPRO – INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONÓPOLIS. O artigo 114 do Código de Processo Civil determina que: 

O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela 

natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença 

depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Por sua vez, 

o parágrafo único do artigo 115, do mesmo diploma legal estabelece que: 

Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao 

autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro 

do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Da leitura do 

dispositivo infere-se que em duas hipóteses é indispensável o 

litisconsórcio: por disposição legal e pela natureza da relação jurídica. 

Observando-se, ainda, que no litisconsórcio necessário por disposição de 

lei deve atentar-se tanto à lei processual, quanto à lei material. No caso 

dos autos, a autora pretende, no mérito, que o IMPRO seja condenado a 

conceder aposentadoria por invalidez em seu favor ou, de forma 

subsidiária, auxílio doença até a reabilitação. Requer, ainda, a condenação 

de tal instituto ao pagamento das parcelas atrasadas do benefício. Nesse 

contexto, considerando que, caso julgado procedente a ação, a autora 

será aposentada, certamente o Município deve fazer parte desta ação, 

pois deixará de ter uma servidora em atividade. Além disso, nos termos 

dos art. 50 da Lei nº 4.614/2005, que trata do regime próprio de 

previdência social do Município de Rondonópolis, é o Prefeito Municipal, 

chefe de Poder Executivo e representante do município - o responsável 

em primeira instância pelo recolhimento das contribuições previdenciárias. 

Por fim, o art. 100 da Lei Municipal 4.614/2005 prevê, ainda, a 

responsabilidade subsidiária do Município em caso de insuficiência 

financeiras da autarquia previdenciária municipal. Destarte, incontroversa 

a legitimidade passiva do Município de Rondonópolis, bem como a 

necessidade de observância do litisconsórcio passivo. Assim, INTIME-SE a 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer a citação do MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS, sob pena de extinção da ação, nos termos do artigo 

115, § único do CPC. Ademais, considerando que da leitura da petição 

inicial não é possível precisar a pretensão de urgência da autora, faculto à 

autora o prazo de 15 (quinze) dias, para emendar a petição inicial, a fim de 

determinar o seu pedido de tutela de urgência, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 15 de dezembro de 2017. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001062-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE GOES JUNIOR (EXECUTADO)

N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E CONFECCOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

P. V. R. G. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Considerando que não houve tempo hábil para decidir este 

processo antes do recesso forense que acontecerá no período de 

20/12/2017 a 6/1/2018; considerando que o gabinete permanecerá 

fechado durante o período do recesso e diante da possibilidade do juiz 

plantonista requerer algum processo, na forma prevista na Ordem de 

Serviço nº 005/2017, devolvo este feito ao cartório, devendo retornar 

concluso no dia 8/1/2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002722-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLA ARAUJO DE CARVALHO (AUTOR)

OSVALDO APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

ROSALIA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Considerando que não houve tempo hábil para decidir este 

processo antes do recesso forense que acontecerá no período de 

20/12/2017 a 6/1/2018; considerando que o gabinete permanecerá 

fechado durante o período do recesso e diante da possibilidade do juiz 

plantonista requerer algum processo, na forma prevista na Ordem de 

Serviço nº 005/2017, devolvo este feito ao cartório, devendo retornar 

concluso no dia 8/1/2018.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001017-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. R. G. (EXECUTADO)

N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E CONFECCOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

WILSON DE GOES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1001017-09.2016.8.11.0003 VISTO. WILSON DE GOES 

JÚNIOR e PEDRO VILA REAL GOES, menor representado por seu genitor 

ROBSON GARCIA DE GOES ajuizaram EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

na Ação de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, alegando, em síntese, ilegitimidade passiva, tendo em vista 

que a inclusão de seus nomes no quadro societário da empresa N.R 

COMÉRCIO DE ARTIGO DO VESTUÁRIO LTDA EPP ocorreu somente para 

auxiliar na composição do quadro societário, sendo que não exercem o 

quadro de gerência, gestão ou administração. Sustentaram que Wilson de 

Goes Júnior é Capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde 

exerce a função de comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiros, 

sediado na cidade de Marília-SP, cumprindo expediente de segunda a 

sexta-feira, no horário de 09h às 18h, sendo, portanto, impossível exercer 

a função de gerência da empresa executada. Informaram, ainda, que o 

excipiente Pedro Vila Real Goes é menor, contando com 16 (dezesseis) 

anos de idade e reside com os pais na cidade de Presidente Prudente-SP, 

figurando indevidamente no polo passivo desta ação. Intimado para 

manifestar sobre a exceção de pré-executividade, o Estado de Mato 

Grosso impugnou todas as alegações dos executados e requereu o 

prosseguimento da execução. É o relatório. Decido. CABIMENTO DA 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE A exceção de pré-executividade é 

instrumento destinado à defesa do executado, sempre que houver matéria 

de ordem pública, cognoscível de ofício, a impedir o prosseguimento da 

ação executiva. O uso desse instrumento pressupõe que a matéria 

alegada seja evidenciada mediante simples análise da petição, não sendo 

admissível dilação probatória, que somente seria cabível em sede de 

embargos à execução, após seguro o Juízo. Este assunto encontra-se 

sumulado pelo STJ: “Súmula nº 393: A exceção de pré-executividade é 

admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de 

ofício que não demandem dilação probatória”. No caso, para a 

constatação de eventual ilegitimidade, basta a simples leitura dos 

documentos juntados, para se comprovar as alegações dos executados, 

razão pela qual a exceção de pré-executividade é via adequada para o 

debate em questão. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Verifica-se que os nomes 

dos sócios WILSON DE GOES JÚNIOR e PEDRO VILA REAL GOEL constam 

da respectiva Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 1594560 (fls. 8 do PDF), 

situação que configura a presunção relativa da existência da 

responsabilidade tributária (art. 204 do CTN), impondo aos executados que 

nela figuram, o ônus de demonstrar a ausência de sua responsabilidade 

tributária. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 

SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA NA CDA. ART. 135, III, DO CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL. ÔNUS DA PROVA. 1. Não se configura o caso de 

redirecionamento da execução fiscal quando a ação executiva foi ajuizada 

contra a sociedade e seus sócios, em formação de litisconsórcio passivo. 

2. Se o nome do sócio-gerente já consta na CDA executada, na condição 

de corresponsável tributário-, a ele incumbe o ônus de provar que não 

ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no art. 135, III, do CTN. 3. 

Agravo de instrumento a que se dá provimento. (TRF 1ª R.; AI 

0061874-98.2012.4.01.0000; Oitava Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Bruno 

Apolinário; DJF1 21/10/2016). No caso, os sócios da empresa executada 

lograram êxito em demonstrarem sua ilegitimidade passiva, seja pela 

ausência de capacidade para os atos da vida civil ou pela prova 

inequívoca de que não exercem função de gerência ou administração da 

empresa. Como se extrai da cópia dos documentos pessoais, o excipiente 

Pedro Vila Real Goes é menor, sendo que na época dos fatos geradores 

(2009) contava com apenas 9 (nove) anos de idade (nascido em 

25/11/2000), razão pela qual não pode ser responsabilizado, haja vista 

que lhe é vedado por lei o exercício da administração/gerência da 

sociedade, o que, aliás, pode ser constatado em uma simples consulta a 

Inscrição e Situação Cadastral da empresa executada, no site da Receita 

Federal, onde o excipiente consta somente como sócio menor 

(Assistido/Representado), conforme documento em anexo a esta decisão. 

Logo, diante da incapacidade civil do menor, é evidente a ilegitimidade 

passiva deste, conforme julgado a seguir: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. 

APELANTE MENOR DE IDADE À ÉPOCA DO FATO GERADOR. CITAÇÃO 

POR EDITAL DA EMPRESA OCORRIDA EM 07.03.2006. PEDIDO PARA 

REDIRECIONAMENTO FORMULADO EM 23.03.2015. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO APELANTE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE 

CAPACIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL 

REAIS). APELAÇÃO PROVIDA. 1. A apelante sustenta a ilegitimidade 

passiva para responder solidariamente por débitos fiscais cujos fatos 

geradores ocorreram quando ainda era menor de idade, bem como postula 

pelo reconhecimento da prescrição para redirecionamento da execução 

fiscal. 2. Verifico que a pessoa física quando da incidência do fato 

gerador do tributo era menor, desse modo, não tinha responsabilidade 

tributária em relação à referida cobrança. Portanto, a consequência lógica 

é que, não tendo vínculo, não tendo ligação com a obrigação, não podendo 

praticar atos da vida civil, a não ser como menor absolutamente incapaz 

por meio de seus representantes ou participar depois de relativamente 

incapaz com assistência de seus representantes, resulta inviável a 

atribuição de responsabilidade ao apelante por uma obrigação, quando 

ausente elemento essencial para a relação jurídica: a capacidade civil. 

(...). (TRF 5ª R.; AC 0006144-18.2015.4.05.8300; PE; Rel. Des. Fed. 

Rubens de Mendonça Canuto Neto; DEJF 24/01/2017; Pág. 200). Em 

relação ao executado Wilson de Goes Júnior, de igual forma, restou 

comprovado nos autos que este não pratica função de gerência ou 

administração da empresa estabelecida e Rondonópolis, tendo em vista 

que é servidor público, residente na cidade Marília-SP, onde exerce a 

carreira militar, inclusive, desde a época dos fatos geradores, conforme 

demonstra o comprovante de endereço e escala de serviços da polícia 

Militar do Estado de São Paulo. Dessa forma, não pode o excipiente 

responder pelas dívidas da empresa, pois não há prova alguma de que ela 

tenha praticado qualquer ato irregular em nome da sociedade, além de não 

possuir poderes de gerência ou representação. Sobre o tema, colaciono o 

seguinte julgado: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

SÓCIO-QUOTISTA SEM PODER DE GERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. A embargante pertencia à sociedade na qualidade de 

sócia-quotista, sem qualquer participação na administração da sociedade, 

razão pela qual é parte ilegítima para figurar na execução, em face da 

ausência de poderes de gestão junto à pessoa jurídica executada nos 

autos. Em observância aos princípios da celeridade e instrumentalidade 

processual, é possível se reconhecer a ilegitimidade passiva da 

sócia-quotista em embargos à execução, mesmo quando bastaria a 

arguição da exceção de pré-executividade. Mantidos os honorários 

advocatícios nos termos em que fixados.” (TRF 4ª R.; AC 

5001386-28.2015.404.7106; RS; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Ricardo 

Teixeira do Valle Pereira; Julg. 25/10/2016; DEJF 28/10/2016). Com essas 

considerações, ACOLHO a exceção de pré-executividade e excluo 

WILSON DE GOES JÚNIOR e PEDRO VILA REAL GOEL do polo passivo 

desta execução fiscal, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil. Providencie a exclusão dos nomes dos executados 

WILSON DE GOES JÚNIOR e PEDRO VILA REAL GOES no processo. 

Retifique-se o polo passivo. Condeno a Fazenda Pública Estadual ao 

pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 3º, I c/c §4º, III, todos do 

Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação da empresa N. 

R. COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUÁRIO E CONFECÇÕES LTDA – EPP. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001062-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE GOES JUNIOR (EXECUTADO)

N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E CONFECCOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)
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P. V. R. G. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1001062-13.2016.8.11.0003 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROCURADOR: PATRYCK DE ARAUJO AYALA EXECUTADO: N. R. 

COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E CONFECCOES LTDA - EPP, 

PEDRO VILA REAL GOES, WILSON DE GOES JUNIOR VISTO Expeça-se 

carta precatória de citação e penhora de bens da executada. O endereço 

da empresa executada é : a) RUA BELINE MARCONATO, Nº 303, CASA Nº 

13. JARDIM SASAZAKI. MARÍLIA/SP. CEP 17.511-540; b) RUA 

GUADALAJARA, Nº 202. VILA RAMOS. PRESIDENTE PRUDENTE/SP. CEP 

19.020-740. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de janeiro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000684-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000684-23.2017.8.11.0003 EMBARGANTE: BB ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S.A. EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS VISTO 

Intime-se a embargante para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, 15 de janeiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003014-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1003014-90.2017.8.11.0003 AUTOR: MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO 

RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS VISTO 1. Ante a realização de 

denunciação da lide, no prazo da defesa (art. 126, do Código de Processo 

Civil), determino a citação, VIA CORREIOS, da seguradora SUL AMERICA 

CIA NACIONAL DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 33.041.062/0001-09 com sede na Rua Beatriz Larragoiti 

Lucas, nº 121, Bairro Cidade Nova, cidade de Rio de Janeiro - RJ, CEP 

20.211-903. 2. Certifique-se se JOCTA DA SILVA RUFINO já foi citado. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 15 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001526-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA LETICIA DE ALMEIDA OAB - SP0236637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1001526-03.2017.8.11.0003 EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS VISTO Intime-se a 

embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões 

ao recurso de apelação. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de janeiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003258-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003258-53.2016.8.11.0003 VISTO. O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação civil de 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela 

provisória de indisponibilidade de bens em face de ANANIAS MARTNS DE 

SOUZA FILHO, sustentando, em síntese, que foi instaurado inquérito civil 

para apurar improbidade administrativa, em razão do requerido enquanto 

prefeito de Rondonópolis/MT ter causado dano ao erário com desperdício 

de recursos públicos ante a determinação de reinício de obra pública sem 

promover o adequado planejamento quanto à existência ou não de 

recursos financeiros suficientes para a conclusão da obra. Consta na 

inicial que, ainda na gestão do ex-Prefeito Municipal José Carlos Junqueira 

de Araújo, a administração lançou edital de licitação Tomada de Preços nº 

14/2011 para a contratação de empresa visando a ‘obra de construção do 

miniestádio na Vila Canaã’, obra pública que deveria ser executada no 

prazo de 4 (quatro) meses e com dotação orçamentária prevista e 

assegurada para sua cabal conclusão. Alega que a obra foi apenas 

iniciada na gestão do ex-Prefeito Municipal José Carlos Junqueira de 

Araújo, não tendo sob a sua gestão ocorrido nenhum pagamento; e que, 

ao assumir a gestão municipal, o ex-Prefeito Municipal Ananias Martins de 

Souza Filho determinou a paralização da obra pública em 21/5/2012, 

determinando mais tarde o seu reinício em 3/9/2012, porém a obra foi 

abandonada, mesmo após a liberação de pagamentos parciais no importe 

de R$ 38.647,51. Assevera, ainda, que de maneira irresponsável e 

ineficiente para com a boa gestão pública, e certamente premeditado pelo 

intuito de mostrar sua ação administrativa para o eleitorado, visto que 

naquele período foi candidato à reeleição ao cargo de Prefeito Municipal, 

determinou o reinício da obra e a consequente liberação de gastos que se 

revelaram completamente perdulários e para serviços que até hoje não 

possuem nenhuma utilidade e nem proveito para a população desta 

cidade, considerando que paredes sem reboco de um vestiário incompleto 

não possuem a menor serventia para a comunidade. Assim, requereu a 

concessão de liminar, inaudita altera pars, para decretar a 

indisponibilidade dos bens do réu até o montante de R$ 62.124,09 

(sessenta e dois mil, cento e vinte e quatro reais e nove centavos), para 

obstar a dilapidação do patrimônio pessoal por ele adquirido, seja a título 

oneroso ou gratuito, e viabilizar a reparação do dano causado ao erário. 

Ao final, requereu o Ministério Público a condenação do requerido nas 

sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92, pelo dano ao 

erário, e/ou subsidiariamente nas sanções do art. 12, III, da Lei nº 

8.429/92, pelo atentado aos princípios regentes da Administração Pública. 

Indeferiu-se o pedido de tutela provisória, ante a ausência dos requisitos 

previstos na legislação processual civil. Notificado, o réu apresentou 

manifestação escrita dizendo ser parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da ação, pois não foi o responsável pela homologação do 

processo licitatório; também não foi o autor da LOA para o exercício de 

2012, de modo que caberia ao gestor que lhe antecedeu apurar se havia 

ou não dotação orçamentária para a realização da obra. Sustentou, ainda, 

que somente paralisou a obra no final do mandato por falta de recursos 

financeiros, momento em que fez constar na LOA para o exercício de 

2013 previsão orçamentária para a continuação dos trabalhos, cabendo 

ao gestor subsequente dar continuidade na obra. A ação foi devidamente 

recebida, determinando-se a citação do requerido para apresentar 

contestação. O Ministério Público interpôs recurso de agravo de 

instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar de 

indisponibilidade de bens do réu para garantia do ressarcimento ao erário. 

O Tribunal de Justiça deferiu a pretensão recursal e determinou a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 327 de 1153



indisponibilidade de bens do réu, no montante de R$ 62.124,09. Citado, o 

réu apresentou contestação, onde arguiu a preliminar de ilegitimidade 

passiva, pois o processo licitatório foi homologado pelo prefeito que lhe 

antecedeu e nem firmou o contrato com a empresa que abandonou a obra. 

No mérito, sustentou a ausência de atos de improbidade, uma vez “não 

realizou a licitação, não indicou a dotação orçamentaria do contrato, 

reiniciou a obra e parou por baixa arrecadação em razão de motivos 

alheios a sua vontade, o gestor subsequente é quem decidiu abandonar a 

obra, por decisão única e pessoal, não havendo que se falar em qualquer 

ato de improbidade”. O Ministério Público impugnou a contestação. Na fase 

de especificação de provas, o Parquet requereu o julgamento antecipado 

do mérito, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, ante a farta 

documentação já juntada nos autos. O réu informou que pretende produzir 

prova testemunhal e perícia contábil, a fim de demonstrar que tinha outras 

prioridades quando assumiu a Prefeitura de Rondonópolis, bem como 

comprovar que deixou dotação orçamentária para o seu sucessor concluir 

a obra. É o relatório. Decido. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC). PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA O requerido afirma não ser parte legítima para 

figurar no polo passivo desta demanda, posto que não deu causa à 

inexecução da obra do miniestádio, tendo assumido o cargo de Prefeito de 

Rondonópolis quando a LOA para o exercício de 2012 já estava aprovada, 

assim como a licitação e o contrato para a obra do miniestádio já haviam 

sido realizados, estando a sua execução iniciada. Logo, se não houve 

arrecadação financeira suficiente para a conclusão da obra, tal situação 

decorreu da ineficiência do gestor anterior, ora JOSÉ CARLOS 

JUNQUEIRA DE ARAÚJO. Essas alegações dizem respeito ao mérito da 

ação de improbidade. Caso reste comprovada durante a instrução 

processual a inexistência de atuação dolosa e ímproba, isso resultará na 

improcedência do pedido e não na declaração de ilegitimidade passiva. 

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. II – QUESTÕES DE 

FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II 

do CPC). A atividade probatória recairá sobre a possibilidade de o réu ter 

causado dano ao erário com a inexecução da obra do miniestádio na Vila 

Canaã, nesta cidade. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do 

CPC) No caso em debate, competirá a parte autora o ônus de comprovar o 

fato constitutivo de seu direito. Ao réu, por sua vez, competirá comprovar 

que tinha outras prioridades quando assumiu a Prefeitura de 

Rondonópolis, bem como demonstrar que deixou dotação orçamentária 

para o seu sucessor concluir a obra. IV - DA PROVA PERICIAL Para 

realizar a prova pericial solicitada pelo réu, determino as seguintes 

providências: Nomeio a contadora AURILENE LOPES SOARES, podendo 

ser encontrada na Rua Dezessete, n° 713, Condomínio Terra Nova, bairro 

Colina Verde. Rondonópolis/MT, Cep: 78740-405, e nos telefones: (66) 

9614-8322 / (66) 3027-9335, e-mail: aurylenesoares@gmail.com, para 

realizar a perícia, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados do dia de início dos trabalhos periciais. Intimem-se as 

partes para, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição 

da perita, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar 

quesitos. Intime-se a perita para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: I 

- proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de 

especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Apresentada 

a proposta, intimem-se as partes da proposta de honorários para, 

querendo, manifestar-se no prazo comum de 05 (cinco) dias. Os 

honorários periciais serão suportados pelo réu, visto que foi ele que pediu 

a produção dessa prova. Caso o não réu não deposite o valor da perícia, 

o processo seguirá sem a produção dessa prova. Apresentado o laudo 

pericial, designarei a audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as 

partes para, querendo, pedirem esclarecimentos ou solicitarem ajustes, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de janeiro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito O interesse de agir não possui um 

conceito supérfluo, sendo distinto do interesse substancial e não surge a 

partir da violação do direito material, sendo insuficiente conceitua-lo como 

resultante de mera afirmação de uma lesão a este direito ou da 

possibilidade da ocorrência, de um dano injusto, sem que haja a 

intervenção estatal. Por isso, rejeito de plano a preliminar de ausência de 

interesse de agir. Rondonópolis-MT, quinta-feira, 20 de outubro de 2016. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003925-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL (RONDONÓPOLIS) (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1003925-39.2016.8.11.0003 AUTOR: IRENE MARIA DE JESUS RÉU: CHEFE 

DO EXECUTIVO MUNICIPAL (RONDONÓPOLIS) VISTO 1. Intime-se a parte 

ré para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a petição juntada 

nas páginas 145-149. 2. Solicite-se a devolução da carta precatória 

mencionada no ofício da página 132, devidamente cumprida. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 19 de janeiro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367880 Nr: 14525-25.2005.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES ATHAYDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO ALVES ATHAIDE, para devolução dos 

autos nº 14525-25.2005.811.0003, Protocolo 367880, no prazo de 48 

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

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 727721 Nr: 8578-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALENCAR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO DRº JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - OAB:MT/11716, 

representando o polo ativo, para tomar ciência da Decisão de fls. 168, 

prolatada nos autos em 13/12/2017.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801421 Nr: 14934-49.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M F DE OLIVEIRA COMERCIO - ME, MARIA 

FRANCISCA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M F DE OLIVEIRA COMERCIO - ME, CNPJ: 

11302772000102 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

FRANCISCA DE OLIVEIRA, Cpf: 69642915120, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 
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monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de M F DE 

OLIVEIRA COMERCIO - ME e MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE 

ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1651/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/02/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 14.088,39

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 417149 Nr: 12778-35.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEA MT INSTITUTO DE DEFESA 

AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte Requerente acerca da petição de fls. 247/248 e para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002131-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. S. (EXECUTADO)

LETICIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA (EXECUTADO)

JOAO FLORENTINO DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

TRANSMARCOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1002131-46.2017.8.11.0003. VISTO. MARIA FERNANDA 

DOS SANTOS SOUZA, LETÍCIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA e JOÃO 

FLORENTINO DE SOUZA FILHO ajuizaram exceção de pré-executividade 

na ação de execução promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

aduzindo, em síntese, ilegitimidade passiva, uma vez que o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa 

somente é cabível quando demonstrado que este agiu como excesso de 

poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução 

irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento da 

obrigação tributária. Assim, requereu a decretação da ilegitimidade 

passiva dos sócios por evidente falta de responsabilidade para com o 

débito cobrado neste feito. Intimada, a credora ofereceu ampla resistência 

à pretensão dos executados. É o relatório. Decido. Os executados 

defendem ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, porque o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa 

somente ser cabível quando demonstrado que este agiu como excesso de 

poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução 

irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento da 

obrigação tributária. Como se sabe, a exceção de pré-executividade é 

admitida como instrumento excepcional de defesa no processo de 

execução fiscal em hipóteses restritas que não demandem dilação 

probatória e em matérias conhecíveis de ofício. A propósito do tema, esse 

é o entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça: “STJ Súmula 

nº 393 - 23/09/2009 - DJe 07/10/2009. Exceção de Pré-Executividade - 

Admissibilidade - Execução Fiscal - Matérias de Ofício - Dilação Probatória. 

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória”. E mais: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 393/STJ. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM NO 

SENTIDO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O 

JULGAMENTO DA QUESTÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento assente, consignado na Súmula 393, no sentido de que a 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória. 2. A alteração da conclusão adotada pela Corte de 

origem de que a aferição da ilegitimidade passiva na espécie demandaria 

dilação probatória encontra óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 289.365/AL, Rel. 

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). Analisando os autos, verifico que as questões suscitadas 

importam no exame de provas, matéria própria dos embargos à execução, 

sendo, portanto, inviável sua análise, haja vista a excepcionalidade da 

exceção de pré-executividade que não admite dilação probatória. Nesse 

sentido também são os precedentes jurisprudenciais do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO 

FISCAL - INOBSERVÂNCIA DA CONSTITUIÇÂO FORMAL DA CDA - 

NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO 

REJEITADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A exceção de 

pré-executividade não é cabível nas hipóteses em que há necessidade de 

exame aprofundado de provas, como é o caso em que se alega a 

inobservância da devida constituição da CDA objeto da execução fiscal 

(AI, 110437/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/03/2013, Data da publicação no 

DJE 25/03/2013). Ademais, estamos diante de um processo executório 

motivado por uma certidão de dívida ativa, que goza da presunção de 

certeza, liquidez e exigibilidade. Não bastasse isto, a CDA apresenta todas 

as informações exigidas pelo artigo 202, incisos I, II, III, IV, V, parágrafo 

único e artigo 203 do CTN, sendo certo também que as questões arguidas 

na exceção não dizem respeito a aspectos formais do título executivo e 

não pode ser conhecida de ofício, não se mostrando, portanto, adequada 

a exceção de pré-executividade. Com essas considerações, rejeito a 

exceção de pré-executividade proposta por MARIA FERNANDA DOS 

SANTOS SOUZA, LETÍCIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA e JOÃO 

FLORENTINO DE SOUZA FILHO. Sem honorários, por se tratar de mero 

incidente. Tendo em vista que todos os executados foram citados e não 

ofereceram bens à penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

de bens deles, suficientes para garantir a execução. Cumpra-se. 

Rondonópolis, quinta-feira, 10 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005766-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA CLARISSE KLOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

LANA GLEYCE ARAUJO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1002691-22.2016.8.11.0003 VISTO. NEIDE CLARISSE 

KLOS ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS 

em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e da médica LANA GLEYCE 

ARAÚJO, alegando, em síntese, que, em 03/10/2016, por volta das 

8h30min, sentiu fortes dores abdominais e se dirigiu a uma UPA deste 

município, quando foi atendida pela médica LANA GLEYCE ARAÚJO, a 

qual não detectou no tempo devido que a autora estava com um quadro de 

apendicite supurada, ou seja, estourada. Sustenta que: “Em razão do 

supuramento do Apêndice, a autora se encontra até a presente data em 

tratamentos médicos para coibir as sequelas deixadas por tal moléstia. 

Desde então, vem passando por inúmeros exames e encaminhamentos 

médicos (doc. 10), dos quais são receitados vários tipos de medicamentos 

(doc. 11), gerando elevados gastos relativos à compra de remédios e 
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realização de novos exames (doc. 12). Outrossim, em razão das sequelas 

ocasionadas pela APENDICITE AGUDA SUPURADA, a parte demandante 

não logra mais trabalhar desde a data dos fatos (03/10/2016), conforme 

Atestados Médicos (doc. 13) e Decisão de Pedido Administrativo do INSS 

(doc. 14). Ademais, a peticionante possui agora, devido ao grotesco erro 

no atendimento médico, uma enorme cicatriz na região abdominal, imagem 

abaixo (doc. 15), o que certamente não teria ocorrido caso a Drª Lana 

tivesse detectado os sintomas da Apendicite logo no início”. Em razão 

disso, requer a condenação dos demandados ao pagamento de R$ 

24.290,00 de danos materiais, sendo R$ 2.290,00 de gastos com remédios 

e exames, R$ 22.000,00 a título de lucros cessantes, pois ficou sem 

trabalhar, além de dano morais no valor de R$ 100.000,00. Citado, o 

Município de Rondonópolis ofereceu contestação, alegando a preliminar de 

ilegitimidade passiva, tendo em vista que as sequelas apresentadas pela 

autora são decorrentes da cirurgia realizada pelos médicos do HOSPITAL 

REGIONAL DE RONDONÓPOLIS, vinculados ao ESTADO DE MATO 

GROSSO, motivo pelo qual deve ser providenciado o chamamento ao 

processo do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 130, II do 

CPC. O município ainda impugnou o valor dado à causa, dizendo que os 

valores pleiteados não se encontram provados nos autos, devendo ser 

fixado o valor da causa em R$ 2.290,00. No mérito, sustentou a ausência 

do nexo de causalidade, dizendo “a autora foi atendida, avaliada e 

conduzida para cirurgia ainda no dia 03/10/2017, sendo que se seguindo 

os protocolos médicos, foram solicitados exames preliminares e 

medicação necessária, sendo que por oportuno, foram solicitados outros 

exames complementares, os quais optou a autora em fazer pela rede 

particular. Não houve negligência, imprudência ou imperícia no atendimento 

prestado pelo Município”. A requerida LANA GLEYCE ARAÚJO apresentou 

contestação onde também impugnou o valor atribuído à causa, dizendo 

que os valores pretendidos pela autora não estão provados nos autos. No 

mérito, sustentou ausência do nexo de causalidade, esclarecendo que: 

“Não houve negligência, imprudência ou imperícia no atendimento 

prestado, já que na avaliação médica em curso, detectou-se a recusa da 

autora em tomar a medicação para reduzir a sua dor e submeter-se aos 

exames junto à rede pública de saúde.” A parte autora impugnou as 

contestações apresentadas nos autos; pugnou pela produção de provas 

em audiência e realização de perícia médica para comprovar que a demora 

no diagnóstico agravou o quadro de apendicite, obrigando-a a se 

submeter a procedimento cirúrgico que resultou em uma enorme cicatriz 

no abdômen dela. A médica LANA GLEYCE ARAÚJO requereu seja 

colhido o depoimento pessoal da autora e a realização de prova pericial 

para aferir o grau e a extensão das lesões que acometem a autora, bem 

como para atestar a origem e o nexo causal dos danos com os fatos 

narrados na petição inicial. Por sua vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

requereu o depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas. É o 

relatório. Decido. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES (Art. 357, I do CPC). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

e CHAMAMENTO AO PROCESSO A autora sustenta que a origem das 

sequelas não decorre de um procedimento mal sucedido realizado no 

Hospital Regional de Rondonópolis, vinculado ao ESTADO DE MATO 

GROSSO, mas é decorrente na demora de um diagnóstico por parte de um 

preposto do Município, de modo que teoricamente resultou na Apendicite 

Supurada, circunstância que obrigou a realização de uma cirurgia de 

grande porte, gerando uma enorme cicatriz no abdômen da autora. É 

facilmente verificável que, ao menos em tese, o defeito no serviço alegado 

pela autora possui relação com a atuação da equipe médica que atua na 

Unidade de Pronto Atendimento de responsabilidade do município de 

Rondonópolis. Em nenhum momento a autora atribuiu qualquer 

responsabilidade pelo evento aos médicos vinculados ao ESTADO DE 

MATO GROSSO. Assim, o município deve figurar no polo passivo desta 

ação. De outra parte, os fatos narrados na petição inicial não admitem a 

hipótese de chamamento ao processo. Nessa intervenção, o réu chama 

ao processo os coobrigados em virtude de fiança ou de solidariedade, a 

fim de que eles respondam diretamente ao autor da ação. Se, no entanto, 

o devedor ou fiador não promover o chamamento, ou, se o fizer, mas o 

chamado não se manifestar e for condenado a pagar a dívida em favor do 

autor, ficará sub-rogado nos direitos de credor, podendo exigir dos 

demais as respectivas quotas partes. Como se vê, o chamamento ao 

processo objetiva a inclusão do devedor principal ou dos coobrigados pela 

dívida para integrarem o polo passivo da relação já existente, a fim de que 

o juiz declare, na mesma sentença, a responsabilidade de cada um. Não 

se admite esse instituto na ação ordinária de indenização, onde não se 

sabe sequer se os réus serão ou não responsabilizados. Assim, não deve 

ser acolhido o pedido de chamamento ao processo do ESTADO DE MATO 

GROSSO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA Os réus impugnaram o 

valor dado à causa, dizendo que os valores pleiteados não se encontram 

provados nos autos, devendo ser fixado o valor da causa em R$ 

2.290,00. Quando a parte autora formular pedido certo, postulando a 

condenação da ré ao pagamento de determinada quantia a título de 

indenização por danos morais, o valor da causa deverá corresponder à 

soma do conteúdo econômico delimitado, nos termos do art. 291 do Código 

de Processo Civil. No caso dos autos, a autora ajuizou ação indenizatória 

contra os réus, pleiteando a condenação destes ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00. Registro que se 

trata de alegação de erro médico, quando de atendimento dispensado à 

autora, não havendo como se inferir, neste momento, a exorbitância dos 

valores postulados e nem que eles não estão provados nos autos. Dessa 

forma, tenho que o valor da causa deve corresponder ao valor postulado. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de alteração do valor da causa. II – 

QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória recairá sobre a 

existência do dano experimentado pela autora, o nexo de causalidade e o 

possível valor dos danos pleiteados na petição inicial. Além disso, a 

instrução processual servirá para aferir o grau e a extensão das lesões 

que acometem a autora, bem como para atestar a origem e o nexo causal 

dos danos com os fatos narrados na petição inicial. III – DEFINIÇÃO DO 

ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) No caso em debate, diante da 

peculiaridade da causa que diz respeito a possível erro médico, diante da 

hipossuficiência da autora e da dificuldade dela em comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito, resolvo inverter o ônus da prova. Adoto essa 

medida devido à hipossuficiência que não se diz respeito apenas a 

questões de ordem financeira, mas igualmente técnica, como no caso dos 

autos, em que os réus possuem, por certo, conhecimento e condições 

técnicas, além de informações, em muito superiores, a da autora. Assim, 

os réus devem provar que agiram corretamente e em conformidade com a 

ciência médica hoje disponível, demonstração extremamente difícil para a 

parte autora. Assim, inverto o ônus da prova, a teor do art. 373, § 1º do 

CPC. IV - DA PROVA PERICIAL Para realizar a prova pericial, determino as 

seguintes providências: Nomeio o médico DIJALMA PIMENTA JUNIOR, 

residente na Avenida Marechal Dutra, 1402, centro, nesta cidade, 

telefones 66-99984-9222 e 3423-2202, para realizar a perícia, devendo o 

laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia de 

início dos trabalhos periciais. Intimem-se as partes para, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I 

- arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Intime-se o perito para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: I - proposta de honorários; II - 

currículo, com comprovação de especialização; III - contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais. Apresentada a proposta, intimem-se as partes da 

proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 

05 (cinco) dias. Os honorários periciais serão suportados pelos réus, pelo 

fato de ter sido invertido o ônus da prova e em razão da autora ser 

beneficiária da justiça gratuita. Apresentado o laudo pericial, designarei a 

audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as partes para, querendo, 

pedirem esclarecimentos ou solicitarem ajustes, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 15 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003251-61.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANNUELLE GONZALEZ DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003251-61.2016.811.0003 VISTO. EMANUNUELLE 

GONZALES DA SILVA requer a liberação do valor penhorado, via sistema 

Bacenjud, na sua conta corrente nº 4030-4, agência 5578, no valor de R$ 

2.433,28, alegando que a penhora recaiu sobre o valor da pensão 
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alimentícia paga pelo genitor ANTONIO LUIZ RODRIGUES aos seus filhos, 

MARIANA GONZALVES RODRIGUES e PEDRO RODRIGUES RODRIGUES, 

verba que é absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, IV do 

Código de Processo Civil. O exequente foi intimado, mas não se 

manifestou sobre essa matéria. È o relatório. Decido. Para a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, à luz do antigo art. 833, IV, do CPC, são 

impenhoráveis as pensões. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA 

ON-LINE. DESBLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS À APOSENTADORIA. 

IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. 1. Para a jurisprudência desta Corte 

Superior, à luz do art. 649, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos 

ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados 

em conta-corrente bancária. 2. No julgamento do REsp 1.184.765/PA, pela 

Primeira Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC, embora não fosse a tese 

principal do repetitivo, ficou assinalado no voto do relator, Min. Luiz Fux, 

que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias 

não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a 

redação dada pela Lei n. 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente 

impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, 

remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 

montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo 

e os honorários de profissional liberal'". 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 765.106 

- RJ (2015/0209666-5). RELATORA : MINISTRA DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO) AGRAVANTE : 

UNIÃO. AGRAVADO : LUIZ MARTINS RAMOS. ADVOGADO : WILSON 

ROCHA MEIRELLES E OUTRO(S). Brasília, 24 de novembro de 2015(Data 

do Julgamento). Nesse contexto, deve ser deferido o pedido da 

executada, pois os documentos apresentados nos autos revelam que 

valor penhorado refere-se a pensão que o ex-marido da devedora paga 

mensalmente para os filhos do casal. Logo, de acordo com expressa 

previsão legal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal verba 

se revela absolutamente impenhorável. Com essas considerações, 

DEFIRO o pedido de liberação dos valores penhorados nos autos em favor 

da executada. Em razão da petição da exequente (fls. 70/72), declaro 

suspenso o processo por 120 (cento e vinte) dias. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 19 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito
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PROCESSO N. º 1001928-84.2017.8.11.0003 VISTO. INDÚSTRIA QUÍMICA 

CMT LTDA impetrou mandado de segurança com pedido de liminar em face 

da PREGOEIRA MARILEY BARROS SOARES, vinculada ao SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS – SANEAR, aduzindo, em 

síntese, que o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – 

SANEAR, mediante a Pregoeira designada pela Portaria 001/2013, Sra. 

Mariley Barros Soares, abriu licitação por meio do Edital 002/2017, 

modalidade Pregão Presencial, tendo por objeto o “registro de preços para 

futura e eventual aquisição de produto químico utilizado no tratamento de 

água no Município de Rondonópolis – MT”, designando, a princípio, o dia 

23/02/2017, às 08h00min, para a sua realização. Alega que, no dia 

17/02/2017, referida autarquia publicou aviso de adiamento do certame 

para a data de 14/03/2017, às 08h00min, sendo que, no dia 10/03/2017, às 

13h13min, protocolou pedido de impugnação, por entender que o edital 

contém vícios que podem levar à nulidade do certame. Assevera, ainda, 

que, no dia 13/03/2017, a Autoridade Coatora encaminhou decisão não 

conhecendo da impugnação apresentada pela Impetrante por entender ser 

intempestiva. Sustenta que a impugnação foi protocolada dentro do prazo 

legal, observando-se a regra geral de prazos prevista no artigo 110 da Lei 

Federal nº 8.666/1993. Assim, requer a concessão de liminar para 

determinar à Autoridade Coatora que analise IMEDIATAMENTE a 

impugnação apresentada pela Impetrante, haja vista a sua tempestividade, 

declarando sem efeito os atos até então praticados no Pregão Presencial 

nº 002/2017, posto que eivados de nulidade, designando-se nova data 

para a realização da sessão pública de recebimento e abertura dos 

envelopes de proposta e habilitação, ou, ao menos que se determine a 

SUSPENSÃO do Pregão Presencial nº 002/2017 até decisão final deste 

Writ, para, ao final, no mérito, determinar que a Autoridade Impetrada 

observe os prazos estabelecidos na Lei Federal nº 8.666/1993, bem como 

nas legislações que tratam de licitações, notadamente aqueles previstos 

para impugnar os termos do edital, tornando nulos os atos praticados pela 

Autoridade Impetrada, inclusive a resposta à impugnação da Impetrante, 

determinando, ato contínuo, a designação de nova data para abertura da 

licitação. A liminar foi deferida para determinar que a Autoridade Coatora 

analise, no prazo de 24 horas, a impugnação apresentada pela Impetrante, 

por ser a mesma tempestiva, bem como para declarar sem efeito os atos 

até então praticados no Pregão Presencial nº 002/2017, devendo a 

impetrada designar nova data para a realização da sessão pública de 

recebimento e abertura dos envelopes de proposta e habilitação. O 

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS – SANEAR 

interpôs recuso de agravo de instrumento contra a liminar, tendo o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso negado o efeito suspensivo pretendido. 

Depois, o SANEAR informou que cumpriu a liminar deferida neste feito. A 

empresa ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA requereu a sua habilitação como 

terceira interessada, alegando que se sagrou vencedora da licitação para 

fornecimento de 24.000 kg de hipoclorito de cálcio em tabletes, tendo 

assinado o contrato em 17/03/2017. Na mesma oportunidade, requereu 

seja declarado à perda superveniente de interesse de agir da impetrante, 

uma vez que foi homologado o certame e adjudicado objeto da licitação. 

Parecer do Promotor de Justiça pelo deferimento da intervenção da 

empresa ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA; indeferimento do pedido de 

declaração da perda do objeto do mandado de segurança e concessão da 

segurança, devendo ser declarado nulo o certame licitatório – Pregão 

Presencial n° 002/2017 – conforme determina o art. 49, da Lei 8.666/93, e 

o contrato dele advindo. É o relatório. Decido. Inicialmente, DEFIRO o 

pedido de habilitação como terceira interessada formulado pela empresa 

ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA, visto que ela sagrou-se vencedora no 

Pregão Presencial nº 002/2017, objeto deste mandado de segurança e, 

evidentemente, poderá sofrer os efeitos da sentença proferida nesta 

demanda. No que se refere ao pedido formulado pela empresa ARCH 

QUÍMICA BRASIL LTDA para reconhecer a perda do objeto do mandado de 

segurança, não deve vingar, porque a nulidade do procedimento licitatório 

induz à do contrato, nos termos do artigo 49, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

Ademais, verifica-se que a própria autoridade coatora resolveu apreciar a 

impugnação apresentada pela impetrante, de modo que não se pode 

declarar a perda do objeto deste mandado de segurança. Quanto ao 

mérito, verifica-se que a controvérsia reside quanto à tempestividade ou 

não da impugnação ao edital do Pregão Presencial nº 002/2017 

protocolada pela impetrante em 10/03/2017. Na hipótese, o Serviço de 

Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR abriu licitação, por 

meio do Edital 002/2017, modalidade Pregão Presencial, tendo por objeto o 

“registro de preços para futura e eventual aquisição de produto químico 

utilizado no tratamento de água no Município de Rondonópolis – MT”, 

designando, a princípio, o dia 23/02/2017, às 08h00min, para a sua 

realização, adiando o certamente, posteriormente, para a data de 

14/03/2017, às 08h00min. Sobre a matéria, a lei de Licitação e o Decreto 

nº 3.555/2000 (regula a modalidade de licitação pregão) assim preleciona: 

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. § 2o Decairá do direito de 

impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 

dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes 

com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 

realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. Art. 12. Até 

dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do pregão”. No caso, o impetrante protocolou 

impugnação ao edital no dia 10/03/2017 (Id. 5787934 e 5787939). Por sua 

vez, a Autoridade Coatora não conheceu da impugnação apresentada 
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pela Impetrante por entender ser intempestiva, sob o argumento de que o 

prazo para os interessados impugnarem o edital expirou-se em 9 de março 

de 2017 (Id. 5787945). Pois bem. A contagem dos prazos nos processos 

licitatórios e nos contratos administrativos está disciplinada no artigo 110 

da Lei nº 8.666/1993, da seguinte forma: “Art. 110. Na contagem dos 

prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 

for explicitamente disposto em contrário. Parágrafo único. Só se iniciam e 

vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão 

ou na entidade”. Da leitura do referido dispositivo, verifica-se que não se 

conta o dia de início e conta-se o dia do término. Existem correntes 

divergentes quanto à forma de contagem do prazo em casos de 

impugnação ao edital. Se, por exemplo, a sessão pública está marcada 

para uma quinta-feira, admitindo-se que todos os dias dessa semana 

sejam úteis, até que data o edital do pregão poderia ser impugnado? 

Alguns autores manifestam-se no sentido de que a impugnação deveria 

ser apresentada perante a Administração até, no máximo, o final do 

expediente da segunda-feira; corrente adotada pela impetrada para 

fundamentar a intempestividade da impugnação apresentada pela 

impetrante. Já outros autores, com os quais coaduno, mencionam a 

terça-feira como último dia para apresentação da impugnação, fazendo a 

contagem de acordo com as disposições do art. 110 da Lei nº 8.666/93. O 

Tribunal de Contas da União já acolheu tal entendimento. No Acórdão nº. 

1/2007 (processo TC 014.506/2006-2) o TCU entendeu ser tempestiva 

uma impugnação apresentada em 22/11/2005 (terça-feira) em face de um 

pregão que teria abertura em 24/11/2005 (quinta-feira). Do mesmo modo, 

através do Acórdão nº. 382/2003 (processo TC 016.538/2002-2) 

entendeu ser tempestiva uma impugnação apresentada em 27/9/2002 

(sexta-feira) em face de uma licitação que ocorreria em 1/10/2002 

( t e r ç a - f e i r a ) 

(https://licitabrasil.wordpress.com/2013/11/04/como-contar-o-prazo-para-i

mpugnacao-em-pregao/). A jurisprudência já se posicionou no sentido de 

que o último dia é incluso na contagem, pela regra estabelecida no artigo 

110 da Lei 8.666/1993. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. PREGAO. 

EDITAL. PRAZO. IMPUGNAÇAO. NA CONTAGEM RETROATIVA DO PRAZO 

DE DOIS DIAS ÚTEIS, PARA IMPUGNAÇAO DE EDITAL DE PREGAO, 

EXCLUI-SE O DIA DO INÍCIO E INCLUI-SE O DO VENCIMENTO (L.8.666/93, 

ART. 110). APELAÇAO E REMESSA OFICIAL NAO PROVIDAS”” (TJDF - 

Acórdão nº 270314 - Relator Desembargador Jair Soares - DJ 

10.05.2007). Assim, como a data para recebimento das propostas estava 

marcada para o dia 14/03/2017 (terça-feira), retrocedendo dois dias úteis, 

chega-se ao dia 10/03/2017 (sexta-feira) que, incluído na contagem, é o 

dia do vencimento. A impugnação, portanto, é tempestiva. Dessa forma, 

verifica-se que a impetrada equivocou-se ao considerar intempestiva a 

impugnação da impetrante. Como bem disse o Promotor de Justiça 

WAGNER ANTONIO CAMILO: “deveria a autoridade impetrada ter recebido 

a impugnação administrativa para propiciar a habilitação da empresa 

impetrante, e assim ter à sua disposição mais uma proposta de preços que 

poderia ter sido mais oportuna e econômica ao erário municipal”. Com 

essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido de segurança 

contido na inicial e determino que a Autoridade Coatora analise, no prazo 

de 24 horas, a impugnação apresentada pela Impetrante, por ser a mesma 

tempestiva, bem como para declarar sem efeito os atos até então 

praticados no Pregão Presencial nº 002/2017, devendo a impetrada 

designar nova data para a realização da sessão pública de recebimento e 

abertura dos envelopes de proposta e habilitação. Sem custas (art. 10, 

inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários 

advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Sentença sujeita a 

reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, 

decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e 

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com os cumprimentos deste juízo. Dê-se ciência à autoridade coatora, na 

forma da lei. Rondonópolis, 8 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito
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PROCESSO N. º 1000172-40.2017.8.11.0003 VISTO. BOM JESUS 

TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA propôs mandado de segurança em face 

do DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS – DETRAN, aduzindo, 

em síntese, que houve violação de direito líquido e certo, já que referida 

autoridade praticou ato ilegal ao negar a emissão do licenciamento anual 

de seu veículo, exigindo o pagamento de multas de trânsito que são 

insubsistentes. Aduz o impetrante que é proprietário do veículo marca 

FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ano 2007, modelo 2007, cor branco, placa 

KAJ-3842, e que compareceu a sede da autoridade coatora para realizar 

o licenciamento, quando tomou conhecimento da cobrança de diversas 

multas. Alega que não foi notificado dos aludidos autos de infrações, 

descumprindo, assim, a legislação, notadamente quanto ao prazo 

determinado por lei. Assim, requereu o impetrante a concessão de liminar, 

para determinar que o impetrado efetue o licenciamento de seu veículo, 

sem a exigência de prévio pagamento das multas exigidas. A liminar foi 

parcialmente deferida para determinar apenas que o DETRAN NÃO 

PROVIDENCIE A COBRANÇA das seguintes multas: ROD0146250, 

RMT0231770, RMT0145118, RMT0092881 e RON0610131, para fins de 

licenciamento do veículo do impetrante (placa KAJ3842). A autoridade 

apontada como coatora foi devidamente notificada e apresentou 

informações, arguindo as seguintes preliminares: a) inviabilidade da via 

eleita, porquanto a alegação de nulidade merece dilação probatória, o que 

não é permitido em sede de mandado de segurança; b) ausência de prova 

pré-constituída da arbitrariedade do ato tido como ilegal; e c) ilegitimidade 

passiva, porque o DETRAN não é o responsável pela notificação de multas 

aplicadas pelo Município de Rondonópolis. No mérito, sustentou que o ato 

administrativo combatido foi executado com estrita observância da 

legislação de trânsito em vigor. Parecer do Ministério Público pela 

improcedência do mandamus requerida pela impetrante, uma vez que não 

comprovou seu direito líquido e certo. É o relatório. Decido. PRELIMINAR: 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA A preliminar de inviabilidade da via eleita se 

confunde com o mérito e com ele será analisado, se for necessário. 

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA Não merece 

guarida a citada preliminar, porque o mandado de segurança possui 

natureza mandamental, que objetiva sanar ilegalidades ou abuso de poder 

da autoridade coatora. A final, há ofensa a direito líquido e certo pelo ato 

de recusa em renovar o licenciamento do veículo em decorrência de 

multas pendentes, quando o infrator não foi devidamente notificado, 

podendo, desta forma, se utilizar da ação mandamental. PRELIMINAR: 

ILEGITIMIDADE PASSIVA O impetrado sustentou que o DETRAN é parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque as multas foram 

aplicadas pelo Município de Rondonópolis, sendo o município o órgão 

responsável pela notificação. Sem nenhuma razão o DETRAN. O 

DETRAN-MT é parte legítima para responder pela pretensão de anulação 

de multas de trânsito incidentes sobre veículo pelo mesmo licenciado, 

ainda que lavradas por órgão de outra unidade da federação ou município, 

uma vez que compete a todas as esferas administrativas, em esforço 

conjunto, a fiscalização do sistema nacional de trânsito (CTB, arts. 5º, 7º, 

8º e 21). Ademais, embora as multas questionadas tenham sido aplicadas 

pelo Município de Rondonópolis, o DETRAN é o órgão responsável para 

licenciar, vistoriar e transferir veículo, sendo inegável a sua legitimidade 

para figurar no polo passivo da presente demanda, na qual, inclusive, se 

discute a legalidade do condicionamento do licenciamento do veículo ao 

prévio pagamento da penalidade. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL 

EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE MULTA. DETRAN-GO. 

LEGITIMIDADE. ANULAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA FATO 

NOVO. 1. O relator poderá negar seguimento a todo e qualquer recurso 

manifestamente improcedente, nos termos do artigo 557, caput, do Código 

de Processo Civil. 2. O detran-go é parte legítima para responder pela 

pretensão de anulação de multas de trânsito incidentes sobre veículo, 

porquanto, diante da não regulamentação pelo código de trânsito 

brasileiro, acerca das multas impostas na hipótese de clonagem de 

veículo; a legitimidade para responder à pretensa anulação, é tanto do 

órgão responsável pelo lançamento da multa, quanto do responsável pela 

sua arrecadação. 3. Diante do acolhimento da pretensão inserta na 

exordial, escorreita se faz a condenação imposta ao apelante em relação 

aos honorários advocatícios. 5. Não se verificando fato ou elemento novo 

capaz de justificar a modificação do convencimento prévio do relator, bem 
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como estando à decisão monocrática de acordo com a jurisprudência 

dominante deste tribunal e dos tribunais superiores, tendo sido 

corretamente aplicada norma contida no artigo 557 do CPC, o improvimento 

do agravo regimental é medida que se impõe. Agravo regimental conhecido 

e improvido.” (TJGO; DGJ 0249206-63.2013.8.09.0051; Goiânia; Quarta 

Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; DJGO 03/06/2015; 

Pág. 316). Assim, rejeito a mencionada preliminar. MÉRITO No mérito, 

verifico que a medida liminar deve ser confirmada parcialmente, bem como 

a pretensão final acolhida de forma parcial. De efeito, os documentos 

atrelados na petição inicial demonstram a liquidez e certeza da direito do 

impetrante, bem como a razoabilidade da pretensão a uma medida de 

urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator. Alega o 

impetrante desconhecer as infrações vinculadas ao veículo objeto da 

ação, pleiteando, assim, a emissão do CRLV – Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículos, sem a exigência de prévio pagamento das 

multas exigidas. O cerne da lide reside em verificar a possibilidade de 

expedição do licenciamento do veículo do impetrante independentemente 

do pagamento das multas. A respeito da matéria em questão, dispõe o 

Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento 

Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 

Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º 

O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os 

débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas”. Depreende-se da leitura do dispositivo, notadamente 

do §2º, que a expedição do licenciamento pretendido condiciona-se, entre 

outros requisitos, à quitação das multas de trânsito. No entanto, apenas se 

apresenta ilegal o condicionamento da expedição do CRLV ao pagamento 

de multas em relação às quais não tenha sido regularmente notificado o 

infrator, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. 

EXIGÊNCIA DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. SÚMULA 

N. 127 DO STJ. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. ACÓRDÃO BASEADO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Primeiramente, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento 

segundo o qual é inadmissível condicionar o licenciamento anual de 

veículos à prévia exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia 

notificação ao infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ, in verbis: "É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado". 2. Em segundo lugar, o Tribunal 

recorrido, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela 

ilegalidade, in casu, da exigência do pagamento de multas por infração de 

trânsito sem que o infrator delas tenha sido regularmente notificado, de 

modo que foram consideradas insubsistentes ou irregulares, por não ter 

restado comprovado seu recebimento. Rever tal fundamentação, 

conforme assentado na decisão agravada, encontra óbice no verbete 

Sumular n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 3. Finalmente, revela-se improcedente a 

arguição de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese 

em que o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para 

decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos 

relevantes e necessários ao deslinde do litígio. 4. A decisão monocrática 

ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não 

merece reforma. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 

1304678/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010). Assim, não se pode 

exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o 

condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do 

interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, 

resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias 

constitucionalmente asseguradas. O Código de Trânsito Brasileiro exige a 

dupla notificação do infrator para legitimar a imposição da penalidade de 

trânsito e, por conseguinte, possibilitar a vinculação do licenciamento à 

quitação prévia: a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração 

(CTB, artigo 280, VI) e a segunda, quando do julgamento da subsistência 

do auto de infração respectivo com a consequente imposição da 

penalidade (CTB, artigo 281, caput). De acordo com o artigo 281, 

parágrafo único, inciso II, do CTB, o auto de infração será arquivado e seu 

registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de 30 (trinta dias), não 

for expedida a notificação da autuação. In verbis: “Art. 281. A autoridade 

de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro 

de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará 

a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado 

e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou 

irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a 

notificação da autuação”. Assim, denota-se do dispositivo legal, que o 

prazo a ser obedecido refere-se à expedição da notificação de autuação, 

e não à sua efetivação, a qual poderá ocorrer após decorridos os trinta 

dias entre a infração e a notificação. Analisando os históricos dos autos 

de infrações encartados aos autos, verifica-se, nesta fase inicial, que o 

impetrante foi devidamente notificado das infrações nºs RMT0381104, 

RMT034086, RMT0356674, RMT0360192, RMT0375959, RMT0334095, 

RMT0331310, RMT0328788, RMT0328822, RMT0288191, RMT0281888, 

RMTRMT0221526, RMT0433073, RMT0430398, RMT0220399, 

RMT0241478, RMT0250159, RMT0249262, RMT0255809, RMT0190362, 

RMT0178799, RMT0169395, RMT0101406, RMT0064935, RMT0059843 e 

RMT0049324; já que as notificações de autuação das respectivas multas 

foram expedidas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, bem como foram 

expedidas as notificações de penalidade. Como se vê, a lei foi 

devidamente observada e o impetrante foi regularmente notificado em 

relação às aludidas infrações, já que a norma prevista no artigo 281, II, do 

CTB, é clara ao dispor “que o auto de infração será arquivado ou 

considerado insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não for 

expedida a notificação da autuação”, não exigindo, portanto, prova do 

recebimento da notificação pelo impetrante, basta apenas que a 

notificação seja expedida no prazo legal. Quanto às multas ROD0146250, 

RMT0231770, RMT0145118, RMT0092881 e RON0610131, extrai-se que 

as notificações de autuações foram expedidas fora do prazo de 30 dias. 

Assim, somente referidas infrações não atenderam os procedimentos 

previstos nas legislações pertinentes (a expedição da notificação no 

prazo de 30 dias), de modo que é ilegal condicionar o licenciamento do 

veículo ao pagamento tão somente das seguintes multas: ROD0146250, 

RMT0231770, RMT0145118, RMT0092881 e RON0610131. Nesse sentido é 

a jurisprudência: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO 

CONFIGURADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APREENSÃO DE VEÍCULO. 

LIBERAÇÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. LEGALIDADE. 

ART. 262, § 2º, DA LEI 9.503/97. (...) 2. A autoridade administrativa não 

pode exigir o pagamento de multas das quais o interessado não foi 

notificado, tendo em vista que a sua legalidade se assenta no pressuposto 

de regular notificação, resguardando, assim, o devido processo legal e a 

ampla defesa, constitucionalmente assegurados, consoante o 

entendimento sumulado nesta Corte: Súmula 127 - "É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado."3. Todavia, sendo válida e eficaz a autuação e retenção 

do veículo, é legítima a exigência do pagamento da multa e demais 

despesas decorrentes da apreensão do veículo como condição para a 

sua devolução ao proprietário infrator, consoante disciplina o art. 262, § 

2º, do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Recurso especial provido" (REsp 

593.458/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ de 22.03.04). "ADMINISTRATIVO. 

CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO (LEI N.º 9.503/97). ART. 230, V, E 

262, § 2º. TRAFEGAR SEM REGISTRO E LICENCIAMENTO. APREENSÃO 

DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS 

JÁ VENCIDAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. 1. A autoridade de trânsito não pode exigir, como 

condição para liberar veículo apreendido, o pagamento de multas das 

quais o interessado ainda não tenha sido notificado, em razão da garantia 

do devido processo legal e da ampla defesa. Entretanto, se as multas em 

cobrança já foram devidamente notificadas, oportunizada a defesa, nada 

impede que a autoridade condicione a liberação do veículo à respectiva 

quitação, se já vencidas as dívidas. 2. Recurso especial provido" (REsp 

790.170/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 18.05.06). Com 

essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de 

segurança contido na inicial, para determinar apenas que o DETRAN NÃO 

PROVIDENCIE A COBRANÇA das seguintes multas: ROD0146250, 

RMT0231770, RMT0145118, RMT0092881 e RON0610131, para fins de 

licenciamento do veículo do impetrante (placa KAJ3842). Sem custas (art. 

10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários 

advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Sentença sujeita a 

reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, 

decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e 
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remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da lei. P. R. I. C. 

Rondonópolis, 11 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito S

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005913-61.2017.8.11.0003
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JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (IMPETRADO)
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FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1005913-61.2017.811.0003 VISTO. MARYNEY DE 

ARRUDA FREIRE ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra 

ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos 

Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que, foi classificada em 21º 

lugar para o cargo de Assistente Social no Concurso Público realizado 

pela Prefeitura de Rondonópolis. Alega que mesmo em período adequado e 

não vedado (não eleitoral) para as devidas convocações dos aprovados, 

o impetrado utiliza-se de meios tortuosos para driblar a lei e um TAC – 

Termo de Ajustamento de Conduta de 10 de abril de 2015, firmado com o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, fazendo nomeações em 

“cargo em comissão de livre nomeação e exoneração”, para atividades 

finalísticas, sem reverenciar o concurso público em vigor. Aduz que, nos 

meses de abril e maio de 2017, por meio dos Editais de Convocação de 

nºs 003, 018 e 019 – PMR, os candidatos aprovados no 1º até o 18º lugar 

para o referido cargo foram convocados para ingressar no serviço 

público municipal, dos quais 06 (seis) não demonstraram interesse em 

ocupar a vaga e uma (1ª colocada) depois de nomeada foi exonerada a 

pedido, o que originou vagas remanescentes, que estão sendo 

preenchidas por nomeação em cargo de comissão e por contrato por 

tempo determinado. Sustenta que o Prefeito de Rondonópolis, através de 

portarias disponibilizadas no diário oficial, nomeou 01 (um) profissional 

para exercer o cargo em comissão de Assistente Social e mais 03 (três) 

para exercer a mesma função mais com nomenclaturas diversas, ao invés 

de convocar os candidatos classificados no certame. Assevera, ainda, 

que em acesso realizado no site do Cadastro Nacional de Estabelecimento 

de Saúde – CNES, foram encontrados 06 (seis) profissionais contratadas 

por tempo determinado para exercer a função de Assistente Social. Alega, 

assim, a existência de 07 (sete) vagas remanescentes e 10 (dez) sendo 

ocupadas em detrimento ao que preconiza a Constituição, de modo que, 

há direito líquido e certo adquirido pela impetrante. Assim, requer a 

concessão de liminar, para determinar que a autoridade impetrada proceda 

a imediata convocação e nomeação da impetrante, ao cargo de 

“Assistente Social”, nos exatos termos do edital do concurso (Id. 

9612988). O pedido de liminar foi indeferido. Notificada, a autoridade 

coatora prestou informações, onde alegou a preliminar de litispendência, 

pois tramita nesta vara processo idêntico, motivo pelo qual deve ser 

extinto este feito. No mérito, sustentou que o concurso se encontra dentro 

do prazo de validade e não houve preterição de nomeação da impetrante. 

Alegou, ainda, que a impetrante não comprovou que houve contratações 

irregulares e nem a existência de vagas para preenchimento. Parecer do 

Ministério Público pela improcedência do pedido exposto no “mandamus”, 

dada à ausência de direito líquido e certo. É o relatório. Decido. 

PRELIMINAR: LITISPENDÊNCIA. O impetrado denuncia a existência de outra 

ação, com as mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir (Autos: 

1005750-81.2017.8.11.0003 – 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

da Comarca de Rondonópolis), o que resultaria em litispendência. Em que 

pesem os argumentos lançados pelo Município, não há que se falar em 

litispendência em relação ao processo n.º 1005750-81.2017.8.11.0003, 

pois a referida ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito, por 

desistência da parte autora, antes da distribuição deste novo mandado de 

segurança. MÉRITO. No caso, a impetrante busca a sua nomeação ao 

cargo de Assistente Social, para o qual foi classificada em 21º lugar, 

aduzindo existir 07 (sete) vagas remanescentes, vez que 06 dos 18 

candidatos aprovados e convocados desistiram de ingressar no serviço 

público municipal e uma candidata depois de nomeada pediu exoneração, 

bem como que 10 (dez) vagas estão sendo ocupadas de forma que 

contraria a Constituição. Da análise dos documentos encartados aos 

autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis promoveu concurso 

público para provimento de cargos públicos (Edital nº 01/2016), ofertando 

inicialmente 15 (quinze) vagas de ampla concorrência, 05 (cinco) para 

pessoas com deficiência e 03 (três) para pessoa com baixa renda, para o 

cargo de Assistente Social, sendo, posteriormente, acrescidas 03 (três) 

vagas na ampla concorrência provenientes das vagas de PCD; tendo sido 

a impetrante classificada em 21º lugar na ampla concorrência (Id. 

9613212, p. 1). Como se vê, a impetrante foi aprovada no concurso 

público fora do número de vagas previsto no edital, de modo que, como 

sabido, ela não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente 

expectativa de direito. No que tange a alegação de existir 07 (sete) vagas 

remanescentes decorrentes de desistência e exoneração a pedido, anoto 

que a posição do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o direito 

à nomeação para titularizar cargo público não é transmissível a terceiros, 

razão pela qual a desistência de candidato melhor posicionado não 

transfere esse direito aos demais concorrentes, de modo a restar 

preservado o poder discricionário da Administração Pública, cujos 

critérios, em princípio, são imunes à revisão judicial. Vejamos: AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR 

CLASSIFICADO. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DO DIREITO DE 

NOMEAÇÃO A CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os candidatos classificados 

além do número de vagas inicialmente oferecidas no edital do concurso 

público têm mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STJ e 

do STF. 2. "O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em 

concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a 

aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – 

Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de 

classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo 

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição 

de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração 

nos termos acima" (STF, RE 837.311-RG /PI, com repercussão geral 

reconhecida). 3. O direito à nomeação para titularizar cargo público não é 

transmissível a terceiros. Pela mesma razão, a desistência de candidato 

melhor classificado não transfere esse direito aos demais concorrentes, 

com o que se preserva o poder discricionário da Administração Pública, a 

quem cabe avaliar a conveniência e melhor oportunidade de prover seus 

quadros, considerando critérios, em princípio, imunes à revisão judicial. 

Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 48056 / RJ 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

2015/0084962-6, Ministro SÉRGIO KUKINA (1155), T1 - PRIMEIRA TURMA , 

Data do julgamento 06/12/2016, Data Publicação 02/02/2017). Logo, a mera 

desistência do candidato melhor posicionado que a impetrante não é 

capaz, por si só, de garantir a ele direito subjetivo à nomeação, pois cabe 

a Administração Pública avaliar a conveniência e melhor oportunidade para 

prover seus quadros. Além do mais, consoante já decidido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, "o direito subjetivo à 

nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas 

seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número 

de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por 

não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas 

vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame 

anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e 

imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 

837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015). Na 

hipótese, a impetrante comprovou tão somente a nomeação de uma 

profissional para exercer o cargo em Comissão de Assistente Social do 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF, conforme se infere da 

Portaria nº 21.709, de 10 de abril de 2017 (Id. 9613355), pois as outras 03 

pessoas mencionadas pela impetrante na sua inicial (Adriana Freitas 

Guimarães, Selma Alves da Silva e Ilma Borges Carvalho) foram nomeadas 

para exercer cargos diversos. Nesse ponto, verifica-se, ainda, que duas 

das citadas profissionais nomeadas em cargos diversos, ocupam cargo 

de assessoria, o qual está relacionado dentre aqueles de provimento em 

comissão, nos termos do Anexo VI, da Lei Municipal n 3.247/2000 (Id. 

9613145 – p. 1 e 9613150 - p. 1). De igual forma, os históricos 

profissionais obtidos junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de 

Saúde – CNES, acostados aos autos, não são capazes, a princípio, de 

ensejar a preterição da impetrante, pois tais documentos não permitem 

afirmar que as 06 (seis) profissionais contratadas por tempo determinado 

para função de Assistente Social, estão ocupando cargos efetivos vagos. 
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In casu, os documentos acostados aos autos não demonstram, de 

maneira efetiva, a existência de cargos vagos e a contratação precária de 

servidores em quantitativo superior a sua colocação (posição 21), dentro 

do prazo de validade do certame, de modo que a impetrante não tem direito 

subjetivo à nomeação. Como já dito, a mera expectativa de nomeação dos 

candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito 

subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há 

contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas 

existentes. Como bem disse o Promotor de Justiça WAGNER ANTONIO 

CAMILO: “percebe-se que a impetrante foi bastante omissa em provar o 

direito pleiteado neste writ, e mais ainda em demonstrar a liquidez e 

certeza deste, bem como a ocorrência de qualquer abuso ou ato ilegal 

porventura praticado pela autoridade apontada como coatora”. Diante 

dessas considerações, por não vislumbrar a existência de direito líquido e 

certo da impetrante, julgo improcedente o pedido de segurança impetrado 

por MARYNEY DE ARRUDA FREIRE. Sem custas (art. 10, inciso III, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 

25 da Lei nº 12.016/2009). Transitada em julgado, comunique-se o 

resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos com as anotações 

de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, 14 de janeiro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005748-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYZA RANGEL BLASZAK (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO)

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1005748-14.2017.811.0003 VISTO. MAYZA RANGEL 

BLASZAK ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato 

do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, representado pelo Sr. José Carlos 

Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que, foi classificada em 24º 

lugar para o cargo de Assistente Social no Concurso Público realizado 

pela Prefeitura de Rondonópolis. Alega que mesmo em período adequado e 

não vedado (não eleitoral) para as devidas convocações dos aprovados, 

o impetrado utiliza-se de meios tortuosos para driblar a lei e um TAC – 

Termo de Ajustamento de Conduta de 10 de abril de 2015, firmado com o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, fazendo nomeações em 

“cargo em comissão de livre nomeação e exoneração”, para atividades 

finalísticas, sem reverenciar o concurso público em vigor. Aduz que, nos 

meses de abril e maio de 2017, por meio dos Editais de Convocação de 

nºs 003, 018 e 019 – PMR, os candidatos aprovados no 1º até o 18º lugar 

para o referido cargo foram convocados para ingressar no serviço 

público municipal, dos quais 06 (seis) não demonstraram interesse em 

ocupar a vaga e uma (1ª colocada) depois de nomeada foi exonerada a 

pedido, o que originou vagas remanescentes, que estão sendo 

preenchidas por nomeação em cargo de comissão e por contrato por 

tempo determinado. Sustenta que o Prefeito de Rondonópolis, por meio de 

portarias disponibilizadas no diário oficial, nomeou 01 (uma) profissional 

para exercer o cargo em comissão de Assistente Social e mais 03 (três) 

para exercer a mesma função mais com nomenclaturas diversas, ao invés 

de convocar os candidatos classificados no certame. Assevera, ainda, 

que ao acessar o site do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 

– CNES, encontrou 06 (seis) profissionais contratados por tempo 

determinado para exercer a função de Assistente Social. Alega, assim, a 

existência de 07 (sete) vagas remanescentes e 10 (dez) sendo ocupadas 

em detrimento ao que preconiza a Constituição, de modo que há direito 

líquido e certo adquirido pela impetrante. Assim, requer a concessão de 

liminar, para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata 

convocação e nomeação da impetrante, ao cargo de “Assistente Social”, 

nos exatos termos do edital do concurso (Id. 9489327 e 9600817). A 

liminar foi indeferida. A impetrante interpôs recurso de agravo de 

instrumento contra a referida decisão e o Tribunal de Justiça não 

concedeu a liminar pleiteada. Notificada, a autoridade coatora apresentou 

informações, dizendo que o concurso ainda se encontra dentro do prazo 

de vigência e não houve preterição de nomeação da impetrante para o 

exercício do cargo. Parecer do Ministério Público pela procedência do 

pedido, pois a impetrante comprovou “que a Administração nomeou 07 

(pessoas) pessoas para o cargo de Assistente Social em caráter 

temporário, 01 exoneração, e a existência de 06 vagas que não foram 

preenchidas pelos aprovados no concurso público”. É o relatório. Decido. 

No caso em debate, a impetrante busca a sua nomeação ao cargo de 

Assistente Social, para o qual foi classificada em 24º lugar, aduzindo 

existir 07 (sete) vagas remanescentes, vez que 06 dos 18 candidatos 

aprovados e convocados desistiram de ingressar no serviço público 

municipal e uma candidata depois de nomeada pediu exoneração, bem 

como que 10 (dez) vagas estão sendo ocupadas de forma que contraria a 

Constituição. Como já dito na decisão que indeferiu a liminar, verifica-se 

que o Município de Rondonópolis promoveu concurso público para 

provimento de cargos públicos (Edital nº 01/2016), ofertando inicialmente 

15 (quinze) vagas de ampla concorrência, 05 (cinco) para pessoas com 

deficiência e 03 (três) para pessoa com baixa renda, para o cargo de 

Assistente Social, sendo, posteriormente, acrescidas 03 (três) na ampla 

concorrência provenientes das PCD; tendo sido a impetrante classificada 

em 24º lugar na ampla concorrência (Id. 9487150, p. 1). Denota-se que a 

impetrante foi aprovada no concurso público fora do número de vagas 

previsto no edital, de modo que, como sabido, ela não tem direito subjetivo 

à nomeação, mas tão somente expectativa de direito. No que tange a 

alegação de existir 07 (sete) vagas remanescentes decorrentes de 

desistência e exoneração a pedido, anoto que a posição do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que o direito à nomeação para 

titularizar cargo público não é transmissível a terceiros, razão pela qual a 

desistência de candidato melhor posicionado não transfere esse direito 

aos demais concorrentes, de modo a restar preservado o poder 

discricionário da Administração Pública, cujos critérios, em princípio, são 

imunes à revisão judicial. Assim, vejamos: AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. 

TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DO DIREITO DE NOMEAÇÃO A 

CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO 

EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os candidatos classificados além do número 

de vagas inicialmente oferecidas no edital do concurso público têm mera 

expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STJ e do STF. 2. "O 

direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público 

exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro 

do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na 

nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer à preterição de candidatos de forma arbitrária 

e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 

837.311-RG /PI, com repercussão geral reconhecida). 3. O direito à 

nomeação para titularizar cargo público não é transmissível a terceiros. 

Pela mesma razão, a desistência de candidato melhor classificado não 

transfere esse direito aos demais concorrentes, com o que se preserva o 

poder discricionário da Administração Pública, a quem cabe avaliar a 

conveniência e melhor oportunidade de prover seus quadros, 

considerando critérios, em princípio, imunes à revisão judicial. Precedente. 

4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 48056 / RJ AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2015/0084962-6, 

Ministro SÉRGIO KUKINA (1155), T1 - PRIMEIRA TURMA , Data do 

julgamento 06/12/2016, Data Publicação 02/02/2017). Logo, a mera 

desistência do candidato melhor posicionado que a impetrante, não é 

capaz, por si só, de garantir a ela direito subjetivo à nomeação, pois cabe 

a Administração Pública avaliar a conveniência e melhor oportunidade para 

prover seus quadros. Além do mais, consoante já decidido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, "o direito subjetivo à 

nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas 

seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número 

de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por 

não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas 

vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame 

anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e 

imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 

837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015). Na 

hipótese, a impetrante comprovou tão somente a nomeação de uma 

profissional para exercer o cargo em Comissão de Assistente Social do 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF, conforme se infere da 

Portaria nº 21.709, de 10 de abril de 2017, pois as outras 03 pessoas 

mencionadas pela impetrante na sua inicial (Adriana Freitas Guimarães, 
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Selma Alves da Silva e Ilma Borges Carvalho) foram nomeadas para 

exercer cargos diversos. Nesse ponto, verifica-se, ainda, que duas das 

citadas profissionais nomeadas em cargos diversos, ocupam cargos de 

assessoria, o qual está relacionado dentre aqueles de provimento em 

comissão, nos termos do Anexo VI, da Lei Municipal n 3.247/2000 (Id. 

9487099 e 9489275). De igual forma, os históricos profissionais obtidos 

junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES, 

acostados aos autos, não são capazes, a princípio, de ensejar a 

preterição da impetrante, pois tais documentos não permitem afirmar que 

os 06 (seis) profissionais contratados por tempo determinado para função 

de Assistente Social, estão ocupando cargos efetivos vagos. In casu, os 

documentos acostados aos autos não demonstram, de maneira efetiva, a 

existência de cargos vagos e a contratação precária de servidores em 

quantitativo superior a sua colocação (posição 24), dentro do prazo de 

validade do certame, de modo que a impetrante não tem direito subjetivo à 

nomeação. Como já dito, a mera expectativa de nomeação dos candidatos 

aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à 

nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há 

contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas 

existentes. Aliás, o Desembargador MÁRCIO VIDAL, ao negar a liminar 

pleiteada no agravo de instrumento interposto pela agravante, bem 

sintetizou a questão: “Denota-se que não há, a princípio, demonstração de 

quaisquer violações”. Posto isso, por não vislumbrar a existência de direito 

líquido e certo do impetrante, julgo improcedente o pedido de segurança 

impetrado por MAYZA RANGEL BLASZAK. Sem custas (art. 10, inciso III, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios 

(artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Informe ao Relator do Agravo de 

Instrumento nº 1009291-34.2017.8.11.000, que o mandado de segurança 

foi julgado nesta data. Transitada em julgado, comunique-se o resultado a 

autoridade coatora e arquivem-se os autos com as anotações de estilo. 

P.R.I.C. Rondonópolis, 17 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005845-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTACIONE PARKING SERVICO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS 

LIMITADA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL (RONDONÓPOLIS) (IMPETRADO)

PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1005845-14.2017.811.0003 VISTO. ESTACIONE PARKING 

SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS ajuizou mandado de 

segurança com pedido liminar contra ato do Sr. JOSÉ CARLOS 

JUNQUEIRA DE ARAÚJO, Prefeito do Município de Rondonópolis, e Sr. 

RODRIGO LUGLI, Presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, 

aduzindo, em síntese, que as autoridades coatoras praticaram ato ilegal, 

consistente na aprovação e sancionamento da Lei Municipal nº 9.400, de 

14 de agosto de 2017, a qual isenta o consumidor/cliente do pagamento de 

taxa de estacionamento em Shopping Centers, supermercados, bancos, 

lojas de departamento e similares instalados ou que vierem a se instalar 

em Rondonópolis. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal já firmou 

entendimento sobre a ilegalidade deste tipo legislação ao julgar as Ações 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI 1.918, ADI 2.448, ADI 1.472 e ADI 

1.623), por afrontar as Garantias Constitucionais prescritas no artigo 5°, 

inciso XXII, ao estabelecer regras que restringem o pleno exercício do 

direito de propriedade, e artigo 22, inciso I, ao legislar sobre direitos e 

obrigações de competência privativa da União, que detém exclusividade 

para legislar sobre direito civil. Alega que, por esta razão, é 

inconstitucional qualquer Lei Estadual ou Municipal que pretenda disciplinar 

a cobrança de estacionamentos, porque, primeiro, a matéria é de natureza 

contratual, de modo que somente a União poderia legislar a respeito, 

disciplinando as obrigações e direitos dos contratantes, e, em segundo 

lugar, porque a União, em decorrência do principio constitucional da livre 

iniciativa, não poderia criar barreiras e/ou limitações ao livre exercício da 

atividade econômica desenvolvida pela Impetrante. Acrescenta que tem o 

direito público subjetivo, líquido e certo de exercer livremente sua atividade 

econômica, sem qualquer interferência ou tabelamento de preços, desde 

que, obviamente, atenda a função social da propriedade. Assim, requer a 

concessão de liminar para sustar os efeitos do ato objurgado em face da 

impetrante, qual seja, sustar os efeitos da Lei Municipal n° 9.400, de 14 de 

agosto de 2.017. A liminar foi deferida para sustar os efeitos da Lei 

Municipal n° 9.400, de 14 de agosto de 2.017, em relação a impetrante 

ESTACIONE PARKING SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS. 

Notificados, somente o Prefeito do Município de Rondonópolis apresentou 

informações, destacando a inexistência de direito líquido e certo, visto que 

a impetrante tem, segundo a norma impugnada, sessenta (60) dias para se 

adequar aos termos da lei contestada. Informou, ainda, que a lei não 

isenta, sem qualquer justificativa, o consumidor do pagamento de tal 

estacionamento, mas o submete a um critério de gastos no local no valor 

mínimo de 10 (dez) vezes o valor da referida tarifa de estacionamento (art. 

1º, caput) e por tempo de permanência máximo de 04 (quatro) horas no 

interior do estabelecimento. Esclareceu que o Município tem competência 

para legislar sobre o uso de estacionamento, já que a Constituição Federal 

permite que os municípios promovam o controle do uso do solo urbano 

(art. 30, incisos I, II e IV da CF/1988). Parecer do Promotor de Justiça 

WAGNER ANTONIO CAMILO pela procedência do pedido, pois “a Lei 

Municipal nº 9.400/2017 versa sobre matéria afeta ao Poder Legislativo 

Federal, além de ferir direito líquido e certo do impetrante em exercer livre 

administração sobre sua propriedade privada.” É o relatório. Decido. A 

preliminar de inadequação da via eleita arguida pelo Município de 

Rondonópolis se confunde com o próprio mérito da medida pleiteada, de 

modo que será analisado no capítulo próprio. Verifico que o impetrante 

busca sustar os efeitos da Lei Municipal n° 9.400, de 14 de agosto de 

2.017, em relação a ela. Pois bem. A Lei Municipal nº 9.400/2017 trata da 

obrigatoriedade da gratuidade nos estacionamentos nos casos que 

menciona, dispondo que: “Art. 1° Fica isento de pagamento de taxa 

referente ao uso de estacionamento, cobrado por "shopping centers", 

supermercados, bancos, lojas de departamentos e similares instalados e 

ou que vierem a se instalar no Município de Rondonópolis, o consumidor 

que comprovar despesas correspondentes no mínimo 10 (dez) vezes o 

valor da referida taxa. §1° A isenção a que se refere o "caput" deste 

artigo, somente será efetivada mediante apresentação de nota fiscal que 

comprove a despesa efetuada no estabelecimento. §2° A nota fiscal 

deverá necessariamente datar do mesmo dia em que o consumidor 

requerer a isenção. Art. 2° O veículo do consumidor que permanecer nos 

estabelecimentos citados no artigo 1°, por até 20 (vinte) minutos, fica 

isento de taxa, independentemente de compra no condomínio do 

estabelecimento. Art. 3° O benefício previsto nesta Lei só poderá ser 

percebido pelo consumidor que permanecer por, no máximo 04 (quatro) 

horas no interior do estabelecimento. §1° O tempo de permanência do 

consumidor no interior do estabelecimento deverá ser comprovado por 

meio de emissão de um documento que registre a hora e data de entrada 

do veículo. §2° No caso de o consumidor ultrapassar o tempo previsto 

para a concessão de isenção da taxa, passa a vigorar a tabela de preço 

praticada normalmente pelo estabelecimento para cobrar as horas 

excedidas, emitindo-se cupom fiscal de forma automatizada ao 

consumidor”. O impetrante alega que referida lei padece de vício de 

inconstitucionalidade, pois se trata de matéria de competência da União, 

além de violar a livre iniciativa, livre concorrência e a propriedade privada. 

De fato, a Lei Municipal nº 9.400/2017 invade a esfera de competência da 

União, pois, ao dispor sobre prerrogativa de cobrança dos 

estabelecimentos comerciais da cidade pelo uso dos estacionamentos 

dispensados ao consumidor, acabou por disciplinar matéria de natureza 

civil, adentrando, assim, na esfera privativa da União, consoante previsão 

do artigo 22, I, da Constituição da República. A lei municipal em debate fere 

também o direito material, em especial a livre iniciativa, a livre concorrência 

e o direito de propriedade, configurando verdadeira intervenção do Estado 

na atividade econômica desenvolvida pelo impetrante e no uso lícito de sua 

propriedade privada. Nesse sentido, em hipóteses idênticas, já se 

manifestou o Supremo Tribunal Federal: “AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ESTACIONAMENTO EM 

LOCAIS PRIVADOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 

22, I DA CONSTITUIÇÃO. Esta Corte, em diversas ocasiões, firmou 

entendimento no sentido de que invade a competência da União para 

legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a 

cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de 

estabelecimento em local privado (ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 

2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação 

direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 1623, Relator (a): 
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Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-072 

DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00011 

RT v. 100, n. 909, 2011, p. 337-341). “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. 

AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "OU 

PARTICULARES" CONSTANTE DO ART. 1º DA LEI Nº 2.702, DE 

04/04/2001, DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: "FICA PROIBIDA A 

COBRANÇA, SOB QUALQUER PRETEXTO, PELA UTILIZAÇÃO DE 

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM ÁREAS PERTENCENTES A 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR, PÚBLICAS 

OU PARTICULARES". ALEGAÇÃO DE QUE SUA INCLUSÃO, NO TEXTO, 

IMPLICA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DOS ARTIGOS 22, I, 5º, XXII, XXIV e 

LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA 

PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL: a) DE 

DESCABIMENTO DA ADI, POR TER CARÁTER MUNICIPAL A LEI EM 

QUESTÃO; b) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". 1. Não procede 

a preliminar de descabimento da ADI sob a alegação de ter o ato normativo 

impugnado natureza de direito municipal. Arguição idêntica já foi repelida 

por esta Corte, na ADIMC nº 1.472-2, e na qual se impugnava o art. 1º da 

Lei Distrital nº 1.094, de 31 de maio de 1996. 2. Não colhe, igualmente, a 

alegação de ilegitimidade passiva "ad causam", pois a Câmara Distrital, 

como órgão, de que emanou o ato normativo impugnado, deve prestar 

informações no processo da A.D.I., nos termos dos artigos 6º e 10 da Lei 

nº 9.868, de 10.11.1999. 3. Não compete ao Distrito Federal, mas, sim, à 

União legislar sobre Direito Civil, como, por exemplo, cobrança de preço de 

estacionamento de veículos em áreas pertencentes a instituições 

particulares de ensino fundamental, médio e superior, matéria que envolve, 

também, direito decorrente de propriedade. 4. Ação Direta julgada 

procedente, com a declaração de inconstitucionalidade da expressão "ou 

particulares", contida no art. 1º da Lei nº 2.702, de 04.4.2001, do Distrito 

Federal” (ADI 2448, Relator (a): Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, 

julgado em 23/04/2003, DJ 13-06-2003 PP-00008 EMENT VOL-02114-02 

PP-00299). Assim, a lei em comento padece de competência legislativa 

definida pela Constituição Federal, de modo que se vislumbra violação ao 

direito líquido e certo do impetrante, o que impõe a sustação dos efeitos da 

norma municipal. No caso, importante mencionar a possibilidade de 

impetração do writ, pois a lei municipal que embasou o ato coator produziu 

efeitos concretos que atingiram de forma direta e imediata a esfera jurídica 

do impetrante, sendo que os efeitos desta decisão surte apenas inter 

partes. Diante dessas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

segurança contido na petição inicial, para sustar em definitivo os efeitos 

da Lei Municipal n° 9.400, de 14 de agosto de 2.017, em relação a 

impetrante ESTACIONE PARKING SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 

VEÍCULOS. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e 

artigo 105 do STJ). Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º 

da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo para recurso 

voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Dê-se ciência à autoridade 

coatora. P.R.I. Cumpra-se. Rondonópolis, 19 de janeiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002704-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE HYPOLITA DE ANDRADE NATES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Processo: 1002704-21.2016.8.11.0003 I – Intimem-se as partes quanto ao 

retorno dos autos a este juízo e, para em 05 dias, requerer o que entender 

de direito. II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas. 

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017. Wagner Plaza Machado Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010274-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR COSTA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto 

a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 561836/RN, da relatoria 

do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013 e publicado em 10/02/2014, bem 

como a nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos 

análogos, quanto houver a reestruturação da carreira do servidor público, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, e indicar se há 

causa suspensiva ou interruptiva de prescrição. No mesmo prazo deverá 

juntar aos autos as Leis Orgânicas Municipais 346 e 347 de 2006, o 

Estatuto do Servidor Municipal de São José do Povo correlacionado ao 

cargo, função da requerente, posto que a legislação municipal deve ser 

provada pela parte. Advirto, ao final, que a inicial e sua emenda devem ser 

apresentadas nos termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. 

II – Não cumprida à determinação acima, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Rondonópolis, 29 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010277-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto 

a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 561836/RN, da relatoria 

do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013 e publicado em 10/02/2014, bem 

como a nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos 

análogos, quanto houver a reestruturação da carreira do servidor público, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, e indicar se há 

causa suspensiva ou interruptiva de prescrição. No mesmo prazo deverá 

juntar aos autos as Leis Orgânicas Municipais 346 e 347 de 2006, o 

Estatuto do Servidor Municipal de São José do Povo correlacionado ao 

cargo, função da requerente, posto que a legislação municipal deve ser 

provada pela parte. Advirto, ao final, que a inicial e sua emenda devem ser 

apresentadas nos termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. 

II – Não cumprida à determinação acima, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Rondonópolis, 29 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010280-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEUZA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto 

a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 561836/RN, da relatoria 
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do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013 e publicado em 10/02/2014, bem 

como a nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos 

análogos, quanto houver a reestruturação da carreira do servidor público, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, e indicar se há 

causa suspensiva ou interruptiva de prescrição. No mesmo prazo deverá 

juntar aos autos as Leis Orgânicas Municipais 346 e 347 de 2006, o 

Estatuto do Servidor Municipal de São José do Povo correlacionado ao 

cargo, função da requerente, posto que a legislação municipal deve ser 

provada pela parte. Advirto, ao final, que a inicial e sua emenda devem ser 

apresentadas nos termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. 

II – Não cumprida à determinação acima, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Rondonópolis, 29 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010279-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR MATIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto 

a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 561836/RN, da relatoria 

do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013 e publicado em 10/02/2014, bem 

como a nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos 

análogos, quanto houver a reestruturação da carreira do servidor público, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, e indicar se há 

causa suspensiva ou interruptiva de prescrição. No mesmo prazo deverá 

juntar aos autos as Leis Orgânicas Municipais 346 e 347 de 2006, o 

Estatuto do Servidor Municipal de São José do Povo correlacionado ao 

cargo, função da requerente, posto que a legislação municipal deve ser 

provada pela parte. Advirto, ao final, que a inicial e sua emenda devem ser 

apresentadas nos termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. 

II – Não cumprida à determinação acima, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Rondonópolis, 29 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010281-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVES FRANCISCA DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto 

a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 561836/RN, da relatoria 

do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013 e publicado em 10/02/2014, bem 

como a nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos 

análogos, quanto houver a reestruturação da carreira do servidor público, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, e indicar se há 

causa suspensiva ou interruptiva de prescrição. No mesmo prazo deverá 

juntar aos autos as Leis Orgânicas Municipais 346 e 347 de 2006, o 

Estatuto do Servidor Municipal de São José do Povo correlacionado ao 

cargo, função da requerente, posto que a legislação municipal deve ser 

provada pela parte. Advirto, ao final, que a inicial e sua emenda devem ser 

apresentadas nos termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. 

II – Não cumprida à determinação acima, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Rondonópolis, 29 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010282-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto 

a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 561836/RN, da relatoria 

do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013 e publicado em 10/02/2014, bem 

como a nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos 

análogos, quanto houver a reestruturação da carreira do servidor público, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, e indicar se há 

causa suspensiva ou interruptiva de prescrição. No mesmo prazo deverá 

juntar aos autos as Leis Orgânicas Municipais 346 e 347 de 2006, o 

Estatuto do Servidor Municipal de São José do Povo correlacionado ao 

cargo, função da requerente, posto que a legislação municipal deve ser 

provada pela parte. Advirto, ao final, que a inicial e sua emenda devem ser 

apresentadas nos termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. 

II – Não cumprida à determinação acima, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Rondonópolis, 29 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010284-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALNEI PEREIRA CADIDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto 

a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 561836/RN, da relatoria 

do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013 e publicado em 10/02/2014, bem 

como a nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos 

análogos, quanto houver a reestruturação da carreira do servidor público, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, e indicar se há 

causa suspensiva ou interruptiva de prescrição. No mesmo prazo deverá 

juntar aos autos as Leis Orgânicas Municipais 346 e 347 de 2006, o 

Estatuto do Servidor Municipal de São José do Povo correlacionado ao 

cargo, função da requerente, posto que a legislação municipal deve ser 

provada pela parte. Advirto, ao final, que a inicial e sua emenda devem ser 

apresentadas nos termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. 

II – Não cumprida à determinação acima, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Rondonópolis, 29 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010285-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE QUEIROZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto 

a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 561836/RN, da relatoria 

do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013 e publicado em 10/02/2014, bem 

como a nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos 

análogos, quanto houver a reestruturação da carreira do servidor público, 
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com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, e indicar se há 

causa suspensiva ou interruptiva de prescrição. No mesmo prazo deverá 

juntar aos autos as Leis Orgânicas Municipais 346 e 347 de 2006, o 

Estatuto do Servidor Municipal de São José do Povo correlacionado ao 

cargo, função da requerente, posto que a legislação municipal deve ser 

provada pela parte. Advirto, ao final, que a inicial e sua emenda devem ser 

apresentadas nos termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. 

II – Não cumprida à determinação acima, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Rondonópolis, 29 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010290-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE FLORES VIDAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto 

a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 561836/RN, da relatoria 

do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013 e publicado em 10/02/2014, bem 

como a nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos 

análogos, quanto houver a reestruturação da carreira do servidor público, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, e indicar se há 

causa suspensiva ou interruptiva de prescrição. No mesmo prazo deverá 

juntar aos autos as Leis Orgânicas Municipais 346 e 347 de 2006, o 

Estatuto do Servidor Municipal de São José do Povo correlacionado ao 

cargo, função da requerente, posto que a legislação municipal deve ser 

provada pela parte. Advirto, ao final, que a inicial e sua emenda devem ser 

apresentadas nos termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. 

II – Não cumprida à determinação acima, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Rondonópolis, 29 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010456-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto 

a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 561836/RN, da relatoria 

do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013 e publicado em 10/02/2014, bem 

como a nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos 

análogos, quanto houver a reestruturação da carreira do servidor público, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, e indicar se há 

causa suspensiva ou interruptiva de prescrição. No mesmo prazo deverá 

juntar aos autos as Leis Orgânicas Municipais 346 e 347 de 2006, o 

Estatuto do Servidor Municipal de São José do Povo correlacionado ao 

cargo, função da requerente, posto que a legislação municipal deve ser 

provada pela parte. Advirto, ao final, que a inicial e sua emenda devem ser 

apresentadas nos termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. 

II – Não cumprida à determinação acima, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Rondonópolis, 29 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010458-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOESIA RIBEIRO LELLIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto 

a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 561836/RN, da relatoria 

do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013 e publicado em 10/02/2014, bem 

como a nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos 

análogos, quanto houver a reestruturação da carreira do servidor público, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, e indicar se há 

causa suspensiva ou interruptiva de prescrição. No mesmo prazo deverá 

juntar aos autos as Leis Orgânicas Municipais 346 e 347 de 2006, o 

Estatuto do Servidor Municipal de São José do Povo correlacionado ao 

cargo, função da requerente, posto que a legislação municipal deve ser 

provada pela parte. Advirto, ao final, que a inicial e sua emenda devem ser 

apresentadas nos termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. 

II – Não cumprida à determinação acima, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Rondonópolis, 29 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010459-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DE CARVALHO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto 

a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 561836/RN, da relatoria 

do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013 e publicado em 10/02/2014, bem 

como a nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos 

análogos, quanto houver a reestruturação da carreira do servidor público, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, e indicar se há 

causa suspensiva ou interruptiva de prescrição. No mesmo prazo deverá 

juntar aos autos as Leis Orgânicas Municipais 346 e 347 de 2006, o 

Estatuto do Servidor Municipal de São José do Povo correlacionado ao 

cargo, função da requerente, posto que a legislação municipal deve ser 

provada pela parte. Advirto, ao final, que a inicial e sua emenda devem ser 

apresentadas nos termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. 

II – Não cumprida à determinação acima, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Rondonópolis, 29 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010362-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de indeferimento da inicial, artigo 321 do CPC, cumprindo os 

termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. II – Não cumprida à 

determinação acima, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Rondonópolis, 30 de dezembro de 2017. Wagner Plaza Machado Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010496-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de indeferimento da inicial, artigo 321 do CPC, cumprindo os 

termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. No mesmo prazo 

deverá corrigir a autuação, colocando o valor da causa no Sistema PJE 

(que atualmente consta como R$ 0,0), bem como pagar as custas e 

despesas, já que a apresentada não está vinculação aos autos 

(informação apresentada pelo Sistema PJE e vista na suposta guia). 

Ademais é necessário o pagamento de duas guias distintas - custas 

processuais e taxa de distribuição/judiciária -, sendo que ambas devem 

estar devidamente vinculadas à lide. II – Não cumprida à determinação 

acima, voltem-me os autos conclusos para sentença. Rondonópolis, 30 de 

dezembro de 2017. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010154-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO CRISPIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de indeferimento da inicial, artigo 321 do CPC, cumprindo os 

termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. II – Não cumprida à 

determinação acima, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Rondonópolis, 30 de dezembro de 2017. Wagner Plaza Machado Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005606-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS FRANCISCO CARNIATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intime-se o INSS para, em 10 dias, depositar o valor dos honorários 

periciais, conforme proposta do evento 9916901; advertindo-se que caso 

não sejam depositados, a perícia será prejudicada com ônus em desfavor 

do requerido. II – Depositada a verba dos honorários periciais, intime-se o 

perito para designar data para perícia. Com a data, intimem-se as partes. III 

- Sem depósito dos honorários periciais, voltem-me para sentença. 

Rondonópolis, 30 de dezembro 2017. Wagner Plaza Machado Junior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003618-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem 

as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que se encontra. II – Sem requerimento 

de provas ou sendo desejado o requerimento de julgamento antecipado da 

lide, voltem-me para sentença. Rondonópolis, 31 de dezembro de 2017. 

Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005805-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO)

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Rondonópolis (RÉU)

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Autos: 1005805-32.2017 Decisão Interlocutória Analisando a presente 

inicial, por ora, vislumbro a competência deste Juízo, bem como a 

presença dos pressupostos processuais. Diante do exposto, Decido: I – 

Concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita. II – Deixo de 

designar audiência nos termos do art. 334 do CPC, posto que a parte ré é 

o Município de Rondonópolis/MT. III – Citem-se os requeridos, para, 

querendo, no prazo de lei, contestarem. IV – Apresentada contestação, 

manifeste-se o autor em 10 dias. V – Com ou sem impugnação, intimem-se 

as partes para, em 05 dias, informarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as. Rondonópolis, 01 de janeiro de 2018. Wagner 

Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001174-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ALEXANDRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I - Corrija-se a classe processual, posto que se trata de pedido ordinário 

de indenização. II – Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de julgamento do feito no estado em que se encontra. III – Sem 

requerimento de provas ou sendo desejado o requerimento de julgamento 

antecipado da lide, voltem-me para sentença. Rondonópolis, 01 de janeiro 

de 2018. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009907-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Processo: 1009907-97.2017.8.11.0003 Decisão Interlocutória I – Intime-se 

a parte autora para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos as Leis 

Orgânicas Municipais 346 e 347 de 2006, o Estatuto do Servidor Municipal 

de São José do Povo correlacionado ao cargo, função da requerente, 

posto que a legislação municipal deve ser provada pela parte. Advirto, ao 

final, que a inicial e sua emenda devem ser apresentadas nos termos do 

art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. II – Não cumprida à 

determinação acima, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Rondonópolis, 02 de janeiro de 2018. Wagner Plaza Machado Junior Juiz 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000143-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA ANDREATTA CORAZZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, emendá-la, qualificando corretamente a autoridade 

coatora, posto que o Mandado de Segurança deve ser impetrado contra a 

pessoa detentora do cargo, não contra o cargo, art. 1º, § 1º c/c art. 6º, 

§3º, ambos da Lei 12.016/09. Deverá ainda observar os termos do art. 13, 

§ 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. Não havendo emenda, voltem-me 

para sentença. Rondonópolis, 11 de janeiro de 2018. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000195-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES BARRETO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de indeferimento da inicial, artigo 321 do CPC, cumprindo os 

termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. II – Não cumprida à 

determinação acima, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2018. Wagner Plaza Machado Junior Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 823522 Nr: 4146-39.2016.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERTHAL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, RENATO FRANKENTHAL, SERGIO CARLO FRANCO MORGULIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:2606/PROURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:OAB/MT/3504-A

 Diante do exposto,Decido:I – Recebo os embargos de declaração, pois 

tempestivos, mas não os conheço posto que não houve a ocorrência de 

omissão ou obscuridade na decisão prolatada.II – Defiro o pedido 

apresentado pela executada, fls. 203, para reestabelecer os efeitos da 

decisão que deferiu a sustação do protesto realizado pela Fazenda 

Pública Estadual, concedendo ainda, a parte executada, o prazo de 15 

(quinze) dias, para a apresentação da versão final e original da carta de 

fiança bancária ofertada.III – Oficie-se, novamente, ao 4º Tabelionato de 

notas e Privativo de Protesto de Títulos para suspender os efeitos do 

protesto efetivado pela Fazenda Pública Estadual referente ao débito da 

CDA nº 201517247.IV – Intimem-se as partes desta decisão.Rondonópolis, 

18 de dezembro de 2017. Francisco Rogério Barros Juiz de Direito em 

substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 428883 Nr: 10966-21.2009.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGEMIRO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, HELDER 

MIGUEL FERREIRA, RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA, DIMAS JOSÉ DA SILVA, 

RORACI PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ARENALES 

FRANCO - OAB:88395, Fernando Arenales Franco - OAB:88395/SP, 

PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - 

OAB:PROCURADORIA, ROBSON DA SANÇÃO LOPES - OAB:226746

 Dispositivo. I – Chamo o feito à ordem para saneá-lo.II – Acolho a 

preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Rondonópolis/MT. III – 

Em consequência, declaro a incompetência desta Vara Especializada de 

Fazenda Pública, para processar e julgar o presente feito, de ofício, pelas 

razões acima expostas.III – Intimem-se as partes desta decisão. IV – 

Preclusas as vias recursais, após as baixas necessárias, remetam-se os 

autos a uma das Varas Cíveis desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 726495 Nr: 7427-08.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIC JOSE RECK DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - 

OAB:OAB/MT13.354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 485, I, do novo 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas, pois satisfeitas. Por 

outro lado, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios 

fixados em R$ 1.000,00. Após o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em 10 dias, arquive-se com as cautelas de praxe.Publique-se, 

Registre-se, e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 386565 Nr: 328-94.2007.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MDR-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVN, MFDCF, JVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:, PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB/MT 4732, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:OAB/MT11555, CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:13.905-B/MT, PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT17225-B

 LANÇAMENTO SOMENTE DO DISPOSITIVO, POSTO QUE A SENTENÇA 

TEM 37 LAUDAS EM SUA TOTALIDADE E O SISTEMA NÃO SUPORTA 

TANTOS DADOS.

3. Dispositivo

 Não conheço dos fatos 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 17 e 18 

pela inépcia da exordial ao não pormenorizar os fatos e descrevê-los a 

permitir a ampla defesa e o contraditório.

 Declaro que os fatos 15 e 16 descrito na inicial refere-se à mera 

irregularidade, não correspondendo a ato de improbidade.

 Reconheço a ocorrência da coisa julgada em relação ao 19º fato descrito 

na denúncia, julgando-o extinto, nos termos do art. 485, V do CPP, em 

decorrência restam absolvidos os requeridos Janduy Vinícius de Souza e 

Miguel Ferreira da Cruz Filho (este já fora condenado pelo mesmo fato nos 

autos de Código 326358 da 1ª Vara de Fazenda Pública desta Comarca).

 Por fim, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I 

do CPC e art. 12 da Lei 12 da Lei 8.429/92 para CONDENAR o réu Abel 

Vilela Neto a:

a) ressarcir o dano causado ao erário em R$ 135.543.82 (cento e trinta e 

cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), 

referente aos fatos 09 e 10, valor este que deve ser devidamente 
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atualizado com correção monetária e juros de mora, em 0,5% ao mês, 

desde a citação;

 b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos;

 c) condeno-lhe, também, ao pagamento de multa civil de 50 (cinquenta) 

vezes a última remuneração recebida na função/cargo público de 

presidente da Câmara de Vereadores de Rondonópolis, no exercício 

financeiro 2001;

 d) e proibição de contratar ou receber benefícios do Poder Público, ainda 

que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios 

majoritários, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

 Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de 

condenar em honorários, pois incabível esta sucumbência em favor/contra 

o órgão ministerial.

 Publique-se,

 Registre-se e

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 723978 Nr: 4970-03.2013.811.0003

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOLISE DE BEM MAGNABOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT, RAFAEL RODRIGUES 

SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 760146 Nr: 13416-58.2014.811.0003

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS - 

MT, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT14039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 1. Relatório.

Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ábaco Tecnologia de 

Informação Ltda., visando à modificação da sentença que denegou a 

segurança ao presente remédio constitucional. Breve relato.

2. Fundamentação.

 Quanto à tempestividade dos embargos, o prazo para interposição de 

embargos de declaração, conforme consta no art. 1.023 do Código de 

Processo Civil, é de 05 (cinco) dias, sendo tempestivos os embargos de 

declarações interpostos. Considerando que a sentença de fls. 242/244v, 

fora publicada em 28.11.2016 e o presente recurso fora interposto em 

05.12.2016, logo, não há que se falar em intempestividade.

Há de se destacar que, no caso, a irresignação da parte embargante 

cinge-se em modificar a sentença prolatada, a fim de que seja concedida a 

segurança ao presente mandado de segurança.

Ocorre que da leitura das razões recorrentes, não se vê qualquer dos 

elementos próprios dos embargos de declaração, sendo, em verdade, o 

recurso apresentado para rediscutir a matéria.

Sendo assim não se pode perder de vista que todo recurso tem que 

preencher os seus pressupostos de admissibilidade. No caso dos 

embargos de declaração, seus pressupostos intrínsecos se constituem na 

existência de obscuridade ou contradição no texto da decisão recorrida, 

ou na omissão de ponto importante sobre o qual o Juízo tinha o dever de 

se manifestar, o que não se verifica no presente caso.

3. Dispositivo.

I – Recebo os embargos de declaração, pois tempestivos, mas não os 

conheço posto que não há omissão na decisão prolatada.

 II – Intimem-se, anotando-se que a apresentação de embargos de 

declaração manifestamente protelatórios, como o presente, implicarão na 

multa do art. 1.026, § 3º do CPC.

III – Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do 

artigo 1.010, § 3º do CPC, com as devidas homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 791066 Nr: 10661-27.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 434424 Nr: 3090-78.2010.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA NOVAIS ROSA, RAMON 

COSTA SALLES, LUCELIO SANTOS BOLOGNEZ, ROGERIO MARTINS 

TOSTA, MÁRCIO ZWING HERCULANO, ANAIDE BARROS DE SOUZA, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:MT/9.405, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, 

PROCURADOR - GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS, LUCELIO SAMTOS BOLOGNEZ e ANAIDE 

BAROS DE SOUZA, para, querendo, apresentar(em) memoriais, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias .

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 711448 Nr: 6458-27.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON EDUARDO MENDES, PERINA MARIA MENDES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 711448

I – Ciente da suspensão dos serviços de Home Care fornecidos ao 

paciente Elson Eduardo Mendes.

 II – Diante da suspensão dos serviços prestados, remetam-se os autos 

representante ministerial para que analise a viabilidade de ingressa com 

medidas contra empresa pelo abandono do tratamento.

III – Considerando o encerramento das atividades por ato unilateral da 

empresa, sem anuência ou autorização judicial, entendo que não é mais 

devido à análise de bloqueios de valores nestes autos. Ademais, este 

juízo por diversas vezes, m outros autos, advertiu a referida empresa 

quanto a não cessação dos serviços por conta própria. Em verdade, a 

empresa sempre recebe recursos por bloqueios judiciais ainda que em 

atraso (em decorrência da demora do Escritório Regional de Saúde e da 
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Procuradoria do Estado se manifestarem), assim, a empresa se utiliza 

deste subterfúgio para fazer verdadeiro terrorismo com os familiares e 

com a lide; o que não pode ser aceito. Logo, ao assumir a cessação do 

serviço, assume todos os demais riscos, inclusive criminais por omissão.

IV – Determino que o Escritório Regional de Saúde promova vistoria in locu, 

dispensando maiores cuidados aos pontos questionados pelo Estado de 

Mato Grosso, quais sejam: quais os procedimentos de home care estão 

sendo utilizados; quais as frequências necessárias de tratamentos 

(fisioterapia, fonoaudiólogo, enfermeiro, médico); quais dos procedimentos 

concedidos à autora via home care (fisioterapia, fonoaudiólogo, 

enfermeiro, médico) e quais podem ser promovidos pela rede pública.

 V – Após a devida verificação pelo Escritório Regional de Saúde das 

contas apresentadas, emita-se em nome da Empresa Carmed Resgate Me- 

Ltda a devida certidão de divida, para que, querendo, promova a cobrança 

administrativa ou judicial em nova lide.

VI – Por fim, remetam-se os autos ao autor para requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 724181 Nr: 5169-25.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CAETANO DIAS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Intime-se o requerente para, no prazo de 05 dias, promover a 

renovação de cadastro junto à farmácia de demanda extraordinária, 

conforme frisado pelo executado as fls. 137. Devendo acostar 

comprovante aos autos, sob pena de indeferimento da medida e 

conseguinte suspensão do feito.

 II – Após, remetam-se os autos ao executado, para em 05 dias, 

manifestar-se quanto ao pedido de bloqueio de valores as fls. 146.

 III – Transcorrido o prazo supra com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010102-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SANTANA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 2ª CIRETRAN DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Código: 1010102-82.2017.8.11.0003 Decisão Interlocutória. 1. Relatório. 

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Luiz 

Santana da Silva, contra ato supostamente ilegal do Chefe da 2ª Ciretran 

da Comarca de Rondonópolis/MT, Sr. Rogério Borges Cardoso, 

consistente no direito de obter o licenciamento anual do veículo de sua 

propriedade, independentemente do prévio pagamento das infrações de 

trânsito. Determinou-se a emenda à inicial. O impetrante apresentou 

emenda, Id. 11136134. Breve relato. 2. Fundamentação. O mandado de 

segurança é o remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e 

certo, que se ache ameaçado ou lesado por ato comissivo ou omissivo, 

praticado ilegal ou abusivamente, por autoridade pública ou pessoa jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Público. E mais, protege apenas 

aquele direito não amparado por habeas corpus nem habeas data. Direito 

líquido e certo é aquele que não necessita de provas complementares 

para ser demonstrado. Aparece de forma evidente e isento de 

controvérsia. Encontra-se, ainda, amparado em normas legais claras e 

auto aplicáveis que lhe dão sustentabilidade. Desta feita, para que seja 

concedida a liminar devem concorrer os dois requisitos legais, quais 

sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a 

possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, 

acaso venha a ser reconhecida à decisão de mérito, os chamados fumus 

boni iuris e o periculum in mora. Passados tais esclarecimentos, desde já 

informo que a liminar pleiteada não merece acolhimento. Isso porque, 

primeiramente, não entendo presente o fumus boni iuris sustentado pelo 

impetrante. No caso em vertente, o impetrante afirma que é proprietário do 

veículo VW Gol CL 1.6, ano modelo/fabricação 1997/1997, placa 

KAE-7597, Renavam 679657134, o qual pretende realizar o licenciamento 

anual, o qual não teria sido condicionado ao pagamento das infrações de 

trânsito. A respeito da questão, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro: Art. 

131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo 

licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e 

especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º O veículo somente 

será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a 

tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. O 

Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos 120, 121 e 130, estabelece a 

obrigatoriedade do registro perante o órgão executivo de trânsito do 

Estado, expedindo-se o respectivo Certificado de Registro de Veículo 

(CRV), e do licenciamento anual de todo veículo, cujo Certificado de 

Licenciamento Anual (CLA) ficará vinculado ao primeiro, ambos expedidos 

de acordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). 

Quando ocorre uma infração de trânsito, a Autoridade Administrativa deve 

proceder a autuação do infrator, instaurando o respectivo processo 

administrativo. Por seu turno, a Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça 

estabelece: “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.” Assim, não se 

pode exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o 

condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do 

interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer. Exige-se 

a dupla notificação do infrator para legitimar a imposição de penalidade de 

trânsito e possibilitar a vinculação do licenciamento à quitação prévia. 

Primeiramente, será expedida a notificação ao proprietário do veículo ou 

infrator, por remessa postal ou qualquer outro meio tecnológico hábil, que 

assegure a ciência da imposição da penalidade e a segunda, quando do 

julgamento da subsistência do auto de infração, conforme art. 280, VI e 

281, caput, ambos do CTB. Ainda, de acordo com o art. 281, parágrafo 

único, inciso II do CTB, o auto de infração será arquivado e seu registro 

julgado insubsistente se, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, não for 

expedida a notificação da autuação. A Súmula 312 do Superior Tribunal de 

Justiça dispõe: No processo administrativo para imposição de multa de 

trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da 

pena decorrente da infração. A notificação da infração se mostra 

indispensável para a validade do processo administrativo, pois demonstra 

o respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. No caso dos autos, melhor sorte não socorre o impetrante, 

haja vista não restou patente o fumus boni iuris alegado, sendo que não 

restou comprovado que não houve a expedição das respectivas 

notificações das autuações. Diante o exposto, ante a inexistência de 

comprovação acerca da preterição alegada pela impetrante, o 

indeferimento da liminar é a medida que impõe, posto que não demonstrada 

claramente a ofensa ao direito líquido e certo. 3. Dispositivo. I – INDEFIRO 

A LIMINAR pretendida pela impetrante. II – Intime-se. III – Notifique-se o 

impetrado para que preste as informações pertinentes no prazo de 10 

(dez) dias (art. 7°, I, da Lei n° 12.016/2009). IV – Transcorrido o prazo do 

item anterior, com ou sem as informações, colha-se parecer ministerial. V 

– Após, voltem-me para sentença. Rondonópolis, 28 de dezembro de 

2017. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito
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Autos: 1001876-25.2016.8.11.0003 Decisão interlocutória 1. Relatório. 

Trata-se de exceção de pré-executividade em desfavor da Fazenda 

Pública Estadual em que o executado Rodrigo Pereira Bueno, ora 

excipiente, alega que declarou o crédito objeto do inventário junto à 
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SEFAZ/MT, mas, por indisponibilidade financeira, deixou de pagar o tributo 

na data aprazada, tendo parcelado a dívida e já quitado todas as parcelas, 

id 1962808. O exequente, ora excepto, impugnou a objeção ofertada, id 

6841211. Breve relato. 2. Fundamentação. 2.1. Da exceção de 

pré-executividade. O ordenamento processual pátrio não dispõe 

expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de 

pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência tem admitido este expediente quando se busca anular a 

execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o 

desenvolvimento do processo executivo. Não sendo obedecidos os 

requisitos e pressupostos da execução, pode o executado abordar a 

questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução. 

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior: 

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e 

qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige 

forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a 

nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, 

portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a 

nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”1 Assim, a 

exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam 

questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, 

como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação 

que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental 

que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição. 

Depreende-se que é possível a arguição de nulidades e defeitos no título 

sem a necessidade de estar o juízo seguro, assim sendo perfeitamente 

possível a interposição da objeção de pré-executividade. Senão Vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – SOCIEDADE LIMITADA – RESPONSABILIDADE – 

PROVA – ILEGITIMIDADE – 1. A exceção de pré-executividade objetiva a 

apresentação de defesa nos próprios autos da execução, sem garantia 

do juízo, sendo admitida de modo geral, quando as questões de ordem 

pública e outras relativas a pressupostos específicos da execução, 

puderem ser identificadas de plano. 2. Provada a condição de 

sócio-cotista sem função de gerência, não pode esse ser 

responsabilizado por obrigação fiscal contraída pela sociedade de 

responsabilidade limitada. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF 1ª R. – 

AG 01000425640 – MG – 4ª T. – Rel. Des. Fed. Mário César Ribeiro – DJU 

01.08.2003 – p. 67) Dadas as explanações acima, passo a análise do 

caso sub judice. 2.2. Da quitação do débito. O excipiente aduz que os 

créditos referidos na CDA de n° 201517004, em decorrência do não 

recolhimento de ITCD, foram parcelados e quitados no ano de 2015, 

requerendo assim, a extinção da execução pelo pagamento. Compulsando 

a CDA de n° 201517004, objeto desta execução, observa-se que o fato 

gerador ocorreu em 12/2008 (id n° 1600825). Nos documentos acostados 

pelo excipiente, id n° 1962839, o parcelamento de n° 10780996 teve-se o 

período de referência em 12/2010. Deste modo, considerando que os 

documentos juntados pelo foram insuficientes para comprovar a quitação 

do débito, resta inviável a extinção da execução. 3. Dispositivo I - Rejeito a 

exceção de pré-executividade apresentada, pelos fundamentos expostos. 

II – Intime-se o excipiente desta decisão. III – Remetam-se os autos à 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o débito e indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito pelo prazo 

de 01 (um) ano. IV – Sem a indicação dos bens, suspenda-se o feito por 

01 (um) ano, contado da data em que decorreu de 10 (dez) dias, período 

que será suspenso o prazo prescricional, art. 921, §1º do CPC. V – 

Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento definitivo e 

início do prazo prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC c/c art. 40 da LEF. 

VI – Após o arquivamento definitivo e, transcorrido o prazo prescricional 

de 05 (cinco) anos, voltem-me para sentença. Rondonópolis, 28 de 

dezembro de 2017. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito 1 Curso 

de Direito Processual Civil, vol. II, 7a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 

864
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Código: 1002834-11.2016.8.11.0003 Decisão Interlocutória. 1. Relatório. 

Trata-se de exceção de pré-executividade em desfavor da Fazenda 

Pública Estadual em que a executada Montak Industria e Comercio Ltda. e 

outros, ora excipiente, alega decadência do crédito tributário (id 4820238). 

O exequente, ora excepto, manifestou refutando-se todos os argumentos 

(id 8153399). Breve relato. 2. Fundamentação. 2.1 Da exceção de 

pré-executividade. O ordenamento processual pátrio não dispõe 

expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de 

pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência tem admitido este expediente quando se busca anular a 

execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o 

desenvolvimento do processo executivo. Não sendo obedecido os 

requisitos e pressupostos da execução, pode o executado abordar a 

questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução. 

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior: 

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e 

qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige 

forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a 

nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, 

portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a 

nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”1 Assim, a 

exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam 

questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, 

como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação 

que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental 

que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição. Neste 

sentido, eis a lição do mestre Marcos Valls Feu Rosa: “Posta a questão em 

outros termos teríamos, então, que, se a prova pré-constituída produzida 

quando da arguição da ausência dos requisitos da execução for 

suficiente para o exame da matéria, não poderá o juiz se furtar à decisão 

da questão, aguardando o oferecimento de embargos, sob pena de privar 

o devedor de seus bem sem observância do devido processo legal. Se, 

por outro lado, a prova pré-constituída produzida quando da arguição da 

ausência dos requisitos da execução não for suficiente para o exame da 

matéria, ou se o mesmo (o exame da matéria) depender de outros tipos de 

provas, deverá o juiz, ainda que dúvidas restem sobre o preenchimento 

dos requisitos da execução, rejeitar a arguição para, nos embargos, após 

a devida instrução probatória, decidir a matéria.” (Exceção de 

Pré-Executividade Matérias de Ordem Pública no Processo de Execução, 

3.ª ed., safE, pág. 64). No mesmo sentido, o jurista Tarlei Lemos Pereira: 

“Entendemos não ser possível a realização de toda e qualquer prova no 

processo executivo, mas apenas a produção de provas preconstituídas, 

considerando-se estas como ‘a prova fornecida por instrumentos 

públicos, bem como particulares, constitutivos de quaisquer relações 

jurídicas que, segundo a lei, possam por eles ser criadas.’ (Moacyr Amaral 

Santos, Da Prova Judiciária no Cível e Comercial, 2a. ed., p. 70). Desta 

forma, não se restringiria em demasia a abrangência da exceção de 

pré-executividade e conciliar-se-ia sua existência com os princípios da lei. 

Por outro lado, ainda que a questão versada demande, v.g., a produção da 

prova testemunhal, nenhum prejuízo adviria ao argüente, eis que, mais 

tarde, a matéria poderá ser novamente suscitada em sede de embargos, 

ocasião na qual será possível a produção de todos os meios de prova. 

Portanto, havendo nos autos argüição de nulidade lastreada em prova 

preconstituída, o Juiz deverá apreciá-la; não sendo suficiente a prova 

produzida, deve-se postergar a discussão para os embargos.” (RT 

760/773). Depreende-se que é possível a arguição de nulidades e defeitos 

no título sem a necessidade de estar o juízo seguro, assim sendo 

perfeitamente possível a interposição da objeção de pré-executividade. 

Senão Vejamos: PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SOCIEDADE LIMITADA – RESPONSABILIDADE – 

PROVA – ILEGITIMIDADE – 1. A exceção de pré-executividade objetiva a 

apresentação de defesa nos próprios autos da execução, sem garantia 

do juízo, sendo admitida de modo geral, quando as questões de ordem 

pública e outras relativas a pressupostos específicos da execução, 

puderem ser identificadas de plano. 2. Provada a condição de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 344 de 1153



sócio-cotista sem função de gerência, não pode esse ser 

responsabilizado por obrigação fiscal contraída pela sociedade de 

responsabilidade limitada. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF 1ª R. – 

AG 01000425640 – MG – 4ª T. – Rel. Des. Fed. Mário César Ribeiro – DJU 

01.08.2003 – p. 67) Dadas as explanações acima, passo a análise do 

caso sub judice. 2.2 Da Decadência dos créditos tributário. Aduz o 

excipiente a ocorrência da decadência do crédito tributário, em razão do 

transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, contados a partir 

do fato gerador a inscrição de dívida ativa. Mister assinalar que, nos 

tributos lançados por homologação, como é o caso ICMS, poderá ser 

lançado por homologação ou não, facultando ao Fisco no prazo de 05 

anos tomarem providências a partir do primeiro dia do exercício seguinte 

(art. 173 I CTN) e assim, nada sendo requerido, nem pelo contribuinte nem 

pelo fisco, considera-se o crédito tributário decaído, conforme art. 150 § 

4º, CTN. Segue entendimento jurisprudencial do egrégio Tribunal de 

Justiça: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJETO AO 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – FALTA DE PAGAMENTO 

ANTECIPADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA – 

OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O ICMS é tributo sujeito a 

lançamento por homologação, pelo que o fisco dispõe do prazo de cinco 

anos, a contar do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, 

para lançá-lo (constituir o crédito tributário), quando o contribuinte não 

tiver realizado o pagamento antecipado. Não tendo o Fisco constituído o 

crédito tributário durante o prazo legal, operou-se a decadência. (Ap 

126140/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 

04/12/2017). A inscrição de dívida ativa não constitui o crédito tributário, 

conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EF EM VARA ESTADUAL - 

EMBARGOS - REMISSÃO DA LEI N. 11.941/2009 (R$ 10.000,00) - 

PRONUNCIAMENTO DE OFÍCIO: IMPOSSIBILIDADE - STJ (SOB O RITO DO 

ART. 543-C/CPC)- JUÍZO DE RETRATAÇÃO - TRIBUTO SUJEITO A 

AUTOLANÇAMENTO - PRESCRIÇÃO - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A 

extinção de ofício da EF por esta Corte por remissão do débito (art. 14 da 

Lei n. 11.941/2009) restou desautorizada pelo STJ no REsp n. 

1208935/AM sob o rito do art. 543-C do CPC, razão pela qual esta Corte 

julgadora reconsidera o julgamento anterior nos termos e para os fins 

naquele lançados. 2. A inscrição em dívida ativa não constitui o crédito 

tributário. A constituição definitiva é "pré-condição" para a inscrição em 

dívida ativa (CTN art. 201). 3. Se os créditos cobrados foram constituídos 

por Termo de Confissão Espontânea apresentada pela devedora ao Fisco, 

considera-se constituído desde logo o crédito tributário, tendo início o 

prazo prescricional para sua cobrança (art. 174 do CTN): ajuizada a EF 

após o quinquênio, inafastável a prescrição. 4. A Corte Especial do STJ, 

sob o rito do art. 543-C/CPC, o que confere ao precedente a nota da 

especial eficácia vinculativa a impor sua adoção aos casos congêneres, 

concluiu que (AI no Ag nº 1.037.765/SP) as normas sobre prescrição 

exigem lei complementar, sendo, portanto, "ilegítimas, em relação aos 

créditos tributários", a regras do § 3º do art. 2º da Lei 6.830/80 (norma 

ordinária). 5. Apelação não provida. 6. Peças liberadas pelo Relator, em 

28/02/2012, para publicação do acórdão. (Tribunal Regional Federal da 1ª 

R e g i ã o  T R F - 1  -  A P E L A Ç Ã O  C I V E L :  A C  1 5 4 7  M G 

0001547-85.2005.4.01.9199, Orgão Julgador: SÉTIMA TURMA, Publicação: 

e-DJF1 p.237 de 09/03/2012, Julgamento: 28 de Fevereiro de 2012, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL) 

Deste modo, conforme consta na CDA (id 1928261), constituiu-se o 

crédito tributário em 13/12/2011, e ajuizado em 15/09/2016, não verificado 

a decadência ou prescrição, devendo ser afastados dos argumentos do 

excipiente. 3. Dispositivo. I - Rejeito a exceção de pré-executividade 

apresentada, pelos fundamentos expostos. II - Remetam-se os autos à 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o débito e indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito pelo prazo 

de 01 (um) ano. III - Sem a indicação dos bens, suspenda-se o feito por 01 

(um) ano, contado da data em que decorreu de 10 (dez) dias, período que 

será suspenso o prazo prescricional, art. 921, §1º do CPC. IV - 

Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento definitivo e 

início do prazo prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC c/c art. 40 da LEF. 

V - Após o arquivamento definitivo e, transcorrido o prazo prescricional de 

05 (cinco) anos, voltem-me para sentença. Rondonópolis, 28 de dezembro 

de 2017. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito 1 Curso de Direito 

Processual Civil, vol. II, 7a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 864
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Código: 1001735-69.2017.8.11.0003 Decisão Interlocutória 1. Relatório. 

Trata-se de exceção de pré-executividade em desfavor da Fazenda 

Pública Estadual em que o executado Rafael Leites de Oliveira, ora 

excipiente, alega a prescrição quinquenal dos créditos tributários 

referentes aos fatos geradores do exercício de 2010 e a natureza 

confiscatória da multa aplicada, id 8148489. O exequente, ora excepto, 

manifestou refutando os seus argumentos id 8744901. Breve relato. 2. 

Fundamentação. 2.1 Da exceção de pré-executividade. O ordenamento 

processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de 

interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, 

tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este expediente 

quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos 

necessários para o desenvolvimento do processo executivo. Não sendo 

obedecido os requisitos e pressupostos da execução, pode o executado 

abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da 

execução. Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto 

Theodoro Júnior: “A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o 

processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da 

execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o 

juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex 

officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à 

execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios 

autos da execução.”1 Assim, a exceção de pré-executividade somente é 

cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser 

comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais 

e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, 

uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no 

momento da arguição. Depreende-se que é possível a arguição de 

nulidades e defeitos no título sem a necessidade de estar o juízo seguro, 

assim sendo perfeitamente possível a interposição da objeção de 

pré-executividade. Senão Vejamos: PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO 

FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SOCIEDADE LIMITADA – 

RESPONSABILIDADE – PROVA – ILEGITIMIDADE – 1. A exceção de 

pré-executividade objetiva a apresentação de defesa nos próprios autos 

da execução, sem garantia do juízo, sendo admitida de modo geral, 

quando as questões de ordem pública e outras relativas a pressupostos 

específicos da execução, puderem ser identificadas de plano. 2. Provada 

a condição de sócio-cotista sem função de gerência, não pode esse ser 

responsabilizado por obrigação fiscal contraída pela sociedade de 

responsabilidade limitada. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF 1ª R. – 

AG 01000425640 – MG – 4ª T. – Rel. Des. Fed. Mário César Ribeiro – DJU 

01.08.2003 – p. 67) Dadas as explanações acima, passo a análise do 

caso sub judice. 2.2 Da prescrição nos exercícios de 2010 Aduz o 

excipiente a ocorrência da prescrição do crédito tributário, em razão do 

transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, contados a partir 

da constituição definitiva ao ajuizamento do feito. Relata que os fatos 

geradores ocorreram nos exercícios de 2010 constituíram definitivamente 

no dia 1° de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010. Mister assinalar 

que, realizado o lançamento do tributo, passa-se a contar o prazo 

prescricional para a cobrança do tributo, conforme regula o art. 174 do 

CTN, o instituto da prescrição em material tributária, vejamos: Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005). No caso 

do ICMS, poderá ser lançado por homologação, facultando ao Fisco no 

prazo de 05 anos tomarem providências a partir do primeiro dia do 

exercício seguinte (art. 173 I CTN) e assim, nada sendo requerido, nem 

pelo contribuinte nem pelo fisco, considera-se decaído, conforme art. 150 
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§ 4º, CTN. Não se deve confundir prescrição com decadência. Existe 

consenso doutrinário de que o art. 173 do CTN estabelece uma norma 

geral (inciso I) e duas normas especiais (inciso II e parágrafo único). 

Assim, em regra, o termo inicial da decadência é fixado no 1º dia do 

exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ser 

efetuado, que coincide com o ano civil. Por exemplo, se o fato gerador 

ocorreu em 13/02/1996, o prazo de decadência iniciou em 01/01/1997, 

expirando em 01/01/2002. Na prática, o prazo acaba sendo superior a 05 

anos, porque postergado o termo inicial para o exercício seguinte, por 

força do inciso I, inicia-se o prazo decadencial somente após a 

constituição definitiva dos créditos tributários. Conforme consta no 

demonstrativo de crédito na CDA de n°2017547 (id 5558484), os fatos 

geradores ocorridos no exercício de 2010 foram constituídos 

definitivamente em 18/09/2015, dentro portanto do prazo decadencial, e 

tendo o despacho citatório em 22 de março de 2017, dentro do prazo 

prescricional. Portanto, deve ser rejeitada a prescrição arguida pelo 

excipiente. 2.3 Dos valores da multa. Alega o excipiente que os valores 

lançados a título de multa são exorbitantes e abusivos tendo efeito 

confiscatório, sendo ilegal conforme entendimento do STF. Analisando a 

CDA, está clara a natureza da infração, seu fundamento legal e a 

penalidade aplicada. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendido 

de que a multa, ainda que 100%, não possui efeito confiscatório dado à 

natureza punitiva e pedagógica, bem como a gravidade da conduta 

perpetrada. APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO 

FISCAL – DECADÊNCIA – IMPERTINÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

INOCORRÊNCIA – NOMES DOS SÓCIOS INCLUÍDOS NA CDA COMO 

CORRESPONSÁVEIS – VALIDADE DA CDA – PREFACIAIS AFASTADAS. 

REDUÇÃO DA MULTA APLICADA – INVIABILIDADE – EFEITO 

CONFISCATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.Tendo a 

constituição do crédito tributário se dado dentro do prazo estabelecido 

pelo art. 173, inciso I, da Lei 6830/80, nada há o que se falar em 

decadência.Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA 

como corresponsáveis e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 

6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de 

execução.Impossível se mostra a redução da multa administrativa aplicada 

no percentual próximo de cem por cento (100%) do valor do tributo, visto 

que não possui ela natureza confiscatória, dada a sua natureza punitiva e 

pedagógica, bem como a gravidade da conduta perpetrada. (Ap 

93383/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015, 

Publicado no DJE 23/02/2015) 3. Dispositivo. I - Rejeito a exceção de 

pré-executividade apresentada, pelos fundamentos expostos. II - Intime-se 

o excipiente desta decisão. III – Remetam-se os autos à exequente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o débito e indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano. IV – 

Sem a indicação dos bens, suspenda-se o feito por 01 (um) ano, contado 

da data em que decorreu de 10 (dez) dias, período que será suspenso o 

prazo prescricional, art. 921, §1º do CPC. V – Transcorrido o prazo supra, 

intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC c/c art. 40 da LEF. VII– Após o 

arquivamento definitivo e, transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) 

anos, voltem-me para sentença. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. 

Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito 1 Curso de Direito 

Processual Civil, vol. II, 7a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 864
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Código: 1003711-48.2016.8.11.0003 Decisão interlocutória 1. Relatório. 

Trata-se de execução fiscal em que a Fazenda Municipal visa execução 

forçada referentes aos débitos de PROCON – OUTRAS RECEITAS , 

relativo ao exercício compreendido entre 2010 a 2016, conforme 

inclusa(s) na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s) 1897/2016 e 

2009/2016. Citada, a executada Aulik Indústria e comércio LTDA, 

apresentou exceção de pré-executividade em que alega a nulidade do 

título executivo, sob o argumento de que as multas aplicadas foram 

arbitradas ilegalmente, Id. 4165563. A Fazenda Municipal, devidamente 

intimada (id 4168996), manteve-se inerte. Brevemente relatado. 2. 

Fundamentação. 2.1. Da exceção de pré-executividade. O ordenamento 

processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de 

interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, 

tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este expediente 

quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos 

necessários para o desenvolvimento do processo executivo. Não sendo 

obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, pode o executado 

abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da 

execução. Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto 

Theodoro Júnior: “A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o 

processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da 

execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o 

juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex 

officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à 

execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios 

autos da execução.”1 Assim, a exceção de pré-executividade somente é 

cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser 

comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais 

e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, 

uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no 

momento da arguição. Neste sentido, eis a lição do mestre Marcos Valls 

Feu Rosa: “Posta a questão em outros termos teríamos, então, que, se a 

prova pré-constituída produzida quando da argüição da ausência dos 

requisitos da execução for suficiente para o exame da matéria, não 

poderá o juiz se furtar à decisão da questão, aguardando o oferecimento 

de embargos, sob pena de privar o devedor de seus bem sem 

observância do devido processo legal. Se, por outro lado, a prova 

pré-constituída produzida quando da argüição da ausência dos requisitos 

da execução não for suficiente para o exame da matéria, ou se o mesmo 

(o exame da matéria) depender de outros tipos de provas, deverá o juiz, 

ainda que dúvidas restem sobre o preenchimento dos requisitos da 

execução, rejeitar a argüição para, nos embargos, após a devida 

instrução probatória, decidir a matéria.” (Exceção de Pré-Executividade 

Matérias de Ordem Pública no Processo de Execução, 3.ª ed., safE, pág. 

64). No mesmo sentido, o jurista Tarlei Lemos Pereira: “Entendemos não 

ser possível a realização de toda e qualquer prova no processo 

executivo, mas apenas a produção de provas preconstituídas, 

considerando-se estas como ‘a prova fornecida por instrumentos 

públicos, bem como particulares, constitutivos de quaisquer relações 

jurídicas que, segundo a lei, possam por eles ser criadas.’ (Moacyr Amaral 

Santos, Da Prova Judiciária no Cível e Comercial, 2a. ed., p. 70). Desta 

forma, não se restringiria em demasia a abrangência da exceção de 

pré-executividade e conciliar-se-ia sua existência com os princípios da lei. 

Por outro lado, ainda que a questão versada demande, v.g., a produção da 

prova testemunhal, nenhum prejuízo adviria ao argüente, eis que, mais 

tarde, a matéria poderá ser novamente suscitada em sede de embargos, 

ocasião na qual será possível a produção de todos os meios de prova. 

Portanto, havendo nos autos argüição de nulidade lastreada em prova 

preconstituída, o Juiz deverá apreciá-la; não sendo suficiente a prova 

produzida, deve-se postergar a discussão para os embargos.” (RT 

760/773). Depreende-se que é possível a arguição de nulidades e defeitos 

no título sem a necessidade de estar o juízo seguro, assim sendo 

perfeitamente possível a interposição da objeção de pré-executividade. 

Senão Vejamos: POCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – SOCIEDADE LIMITADA – RESPONSABILIDADE – 

PROVA – ILEGITIMIDADE – 1. A exceção de pré-executividade objetiva a 

apresentação de defesa nos próprios autos da execução, sem garantia 

do juízo, sendo admitida de modo geral, quando as questões de ordem 

pública e outras relativas a pressupostos específicos da execução, 

puderem ser identificadas de plano. 2. Provada a condição de 

sócio-cotista sem função de gerência, não pode esse ser 

responsabilizado por obrigação fiscal contraída pela sociedade de 

responsabilidade limitada. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF 1ª R. – 

AG 01000425640 – MG – 4ª T. – Rel. Des. Fed. Mário César Ribeiro – DJU 

01.08.2003 – p. 67) Dadas as explanações acima, passo a análise do 

caso sub judice. 2.2 Da nulidade do título executivo. Sustenta o excipiente 

acerca da nulidade da execução, uma vez as multas aplicadas pelo 

PROCON, através de procedimento administrativo, conforme se insere das 
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Certidões de Dívida Ativa, são irregulares, bem como o excesso da 

penalidade aplicada. Aduz que o acordo entabulado entre as partes e 

devidamente cumprido corresponde a um fato extintivo da multa aplicada, 

pois a pretensão do consumidor, objeto jurídico protegido pelo Código de 

Defesa do Consumidor, foi integralmente satisfeita. Pois bem, passando a 

análise da objeção apresentada, verifica-se que a parte executada 

participou dos atos atinentes aos processos administrativos, de modo que 

não se verifica nenhuma ilegalidade na constituição dos referidos créditos 

tributários, sendo, portanto, devidos ao Fisco. Com efeito, as Certidões de 

Dívida Ativa objeto dos autos, indica a existência de procedimento 

administrativo, sendo a base legal para a aplicação da multa objeto da 

presente execução fiscal, bem com o valor originário da dívida, da 

correção monetária, da multa e dos juros, preenchendo, portanto, os 

requisitos legais enumerados no art. 202 do CTN c/c art. 2º, §5º da Lei nº 

6.830/80. Considerando que a certidão de dívida ativa goza de certeza e 

liquidez do crédito, esta se apresenta formalmente correta e apta a instruir 

a presente execução. O excipiente alega que em virtude da realização do 

acordo entre as partes, corresponde a um fato extintivo da multa aplicada. 

Entretanto, da análise dos autos, nota-se o perfeito cabimento da multa 

aplicada, haja vista que esta tem o intuito de impedir que a conduta ilegal 

se perpetue, bem como, mostrar ao infrator que não pode beneficiar-se 

por meio dos prejuízos causados aos consumidores. Nesse sentido, há os 

seguintes entendimentos de vários Tribunais deste País: APELAÇÃO 

CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE 

MULTAADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. 1. 

Ausente prova da ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON do Município 

de Canoas, em decorrência de infração ao Código de Defesa do 

Consumidor praticada por fornecedor, regularmente apurada por meio 

processo administrativo, inviável o reconhecimento da nulidade do ato e 

consequentemente do cancelamento da penalidade. 2. O valor da multa 

imposta à infratora observa os critérios do art. 57 do CDC, bem como o 

disposto na Resolução 002/2009 da SMSPC da Prefeitura Municipal de 

Canoas. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70060279239, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, 

Julgado em 17/09/2014) Apelação Cível Ação declaratória de nulidade de 

ato administrativo com pedido de tutela antecipada Multa aplicada pelo 

PROCON Sentença que julgou improcedente a demanda Recurso 

voluntário da autora Desprovimento de rigor Preliminar insubsistente 

Nulidade do procedimento administrativo Inocorrência Procedimento 

administrativo que culminou com a autuação da autora que se reveste de 

todos os requisitos necessários à sua regularidade Irregularidade e 

caráter confiscatório da multa Inadmissibilidade O embasamento legal para 

a aplicação da multa é o próprio Código de Defesa do Consumidor , que 

traça os parâmetros a serem observados pela fiscalização competente 

Valor da multa fixado em conformidade com os arts. 56 , inc I e 57 do CDC 

, considerando-se a gravidade da infração e a condição econômica da 

infratora Comprovada a atitude da autora que constitui infração grave 

porquanto lesa o consumidor, nos termos do art. 51 , inc. IV , do CDC O 

objetivo precípuo da pena pecuniária é desestimular o infrator, razão pela 

qual a multa aplicada tem o condão de intimidar e desmotivar, coibindo o 

infrator a implementar práticas abusivas e ilegais e obrigando o mesmo a 

gerenciar seu estabelecimento com mais zelo A redução da multa aplicada 

pelo Procon, no caso em questão, implicaria torná-la irrisória e, 

conseqüentemente, vazia de sua finalidade principal Ônus de 

sucumbência devidamente fixados, nos termos dos arts. 20 e ss. do CPC 

Sentença mantida e ratificada, nos termos do art. 252 do Regimento 

Interno desta E. Corte de Justiça Preliminar rejeitada Recurso voluntário 

desprovido.(TJSP – APL – 425478120098260053. Data da Publicação: 

07/02/2012). AGRAVO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA 

PROVIMENTO A RECURSO - FUNDAMENTO EM CONFRONTO COM 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL - REDUÇÃO DA MULTA 

APLICADA PELO PROCON - IMPOSSIBILIDADE. Segundo o entendimento 

deste egrégio Tribunal, a multa aplicada pelo Procon deve ser em valor 

expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos 

cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de 

desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática 

tida por ilegal.(TJSC – MS 312433 SC 2004.031243-3/0001.00. Data da 

Publicação: 28/07/2006). Sendo assim, não há que se falar 

desconstituição do crédito tributário, ante os argumentos acima 

expendidos, além, ser necessária manutenção da multa aplicada, posto 

que a mesma não tem efeito confiscatório e não foi aplicada em um 

patamar exorbitante. 3. Dispositivo. I – Rejeito a exceção de 

pré-executividade apresentada, pelos fundamentos expostos. II – 

Intime-se a parte executada desta decisão. III – Após, intime-se a 

exequente para, em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório, 

conforme artigo 40 da Lei 6.830/80, atualizar o débito e indicar bens 

passíveis de penhora. IV – Decorrido o prazo e nada sendo requerido, 

suspenda-se o curso da execução, pelo prazo de 01 (um) ano, ou 

enquanto não forem encontrados bens do devedor passíveis de penhora, 

período em que não correrá o prazo prescricional. V – Transcorrido o 

prazo de suspensão, remetam-se os autos à Fazenda Pública para, em 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento provisório, conforme artigo 40 da 

Lei 6.830/80, apresentar o débito atualizado e indicar bens passíveis de 

penhora. VI – Não havendo apresentação do débito atualizado ou 

indicação de bens, arquive-se provisoriamente, nos termos do art. 40 da 

LEF, anotando-se no Sistema Apolo que a prescrição intercorrente 

ocorrerá em 05 (cinco) anos depois de arquivado. Rondonópolis, 28 de 

dezembro de 2017. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito 1 Curso 

de Direito Processual Civil, vol. II, 7a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 

864
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Decisão interlocutória 1. Relatório. Trata-se de concessão de auxilio 

doença c/c aposentadoria por invalidez, danos morais e pedido de tutela 

de urgência. Em inicial, a autora aduz que tem enfermidade proveniente de 

sua atividade laboral, tendo em vista, que o autor exercia atividades com 

uso de força física foi omissa em relação ao mesmo não reconhecendo 

que o mesmo estaria acometido de doença incapacitante para o labor, pois 

as dores são incessantemente. Narra, ainda, que formulou pedido 

concessão do auxílio doença, todavia, fora negado, sob a fundamentação 

de que não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do 

INSS, incapacidade para o seu trabalho ou para sua atividade habitual. Em 

sede de tutela de urgência, requereu a concessão auxílio doença. Juntou 

documentos. É o relatório. 2. Fundamentação. Tendo em vista as 

disposições trazidas pelo Código de Processo Civil vigente (Lei nº 

13.105/2015), a pretensão cinge-se em tutela provisória de urgência, 

sendo exigido para sua concessão, “a demonstração da probabilidade do 

direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, 

a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 

300, CPC)” (Curso de Direito Processual Civil; teoria da prova, direito 

probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória, p. 594). 

Neste esteio, assente que o fumus boni juris, também conhecido como 

fumaça do bom direito deve ser entendido como a suposição de 

verossimilhança de direito que o julgador tem ao analisar uma alegação 

que lhe foi submetida. O magistrado deve decidir prima facie com base na 

presunção de que a alegação possua suficiente base legal. Sendo assim, 

há fumus boni iuris quando existe a possibilidade de que o direito pleiteado 

exista no caso concreto. Já o periculum in mora, ou, perigo da demora é o 

risco de decisão tardia em razão da demora da prestação jurisdicional por 

parte do Estado. Desta maneira, o pedido das partes deve ser julgado 

procedente com urgência ou imediatamente suspenso o efeito de 

determinado ato ou decisão sempre que o caso apresente possibilidade de 

dano grave e de difícil reparação. Com efeito, passadas tais 

considerações, tenho que a antecipação de tutela não merece prosperar, 

pois, conforme de abstrai da documentação acostada ao feito verifica-se 

que da última perícia realizada, indica que o periciado encontra-se em bom 

estado geral e apesar do afastamento por um longo período. Ademais, a 

autora não acostou aos autos laudo médico contemporâneo e exames 

clínicos, (acostou aos autos exames realizados nos períodos 

compreendidos entre fevereiro de 2013 a maio de 2015), com capacidade 

de afastar os dados atestados na perícia realizada pelo requerido. Em que 

pese ter a autora apresentado diversos documentos, percebe-se que não 

há periculum in mora, eis que a pretensão se ressente da ausência de 
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requisito obrigatório para a sua concessão, a teor do que dispõe o art. 300 

do CPC. Deste modo, inexiste perigo de demora suficiente para concessão 

da tutela, conforme firmado anteriormente, tendo em vista a parte autora 

ter quedado–se inerte por aproximadamente 01 (um) ano, após ter 

descoberto as patologias acima descritas, para realizar tanto o pedido 

administrativo e valer da tutela jurisdicional, portanto medida que se impõe 

é o indeferimento do pleito. 3. Dispositivo. I – DEFIRO a gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015. II – Indefiro a tutela de 

urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC. III – Deixo de designar 

audiência nos termos do art. 334 do CPC, posto que a parte ser o INSS. IV 

– CITE-SE o Requerido, para apresentar contestação, no prazo legal. V – 

Intimem-se. Rondonópolis, 30 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000917-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE APARECIDA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Processo: 1000917-20.2017.8.11.0003 Decisão interlocutória Trata-se de 

pedido de liquidação de sentença decorrente de recomposição salarial de 

servidor público em razão da conversão monetária instituída pela Unidade 

Real de Valor – URV. Conforme se observa, a parte autora não acostou 

aos autos documentos capazes de facilitar a liquidação de sentença, 

trouxe tão somente os valores que entende devido. Breve relato. Pois 

bem, para que então seja apurada a existência de efetiva defasagem 

remuneratória do servidor deverá a parte credora também apresentar os 

cálculos dos valores que entende serem devidos e. Ademais, a remessa 

dos autos ao Contador Judicial, trata-se de uma faculdade do juiz e que 

este encargo não pode ser transferido ao Poder Judiciário indevidamente 

e que, conforme mencionado na decisão retro, existem inúmeros meios 

para atualização de forma simples do débito. Diante do exposto, Decido: I – 

Indefiro o pedido de remessa ao Contador Judicial. II – Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo que 

entende devidos pelo requerido, com os respectivos holerites e demais 

documentos pertinentes ao período, sob pena de arquivamento. III – 

Transcorrido o prazo supra, nada sendo apresentado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as devidas cautelas de praxe. Rondonópolis, 30 de 

dezembro de 2017. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002151-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CYMI HOLDING S.A. (EXECUTADO)

CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

DANIEL AGUSTIN BILAT (EXECUTADO)

MARIA TERESA BALLESTA LOPEZ (EXECUTADO)

CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANT ANNA QUINTANILHA OAB - RJ135127 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

1. Relatório. Trata-se de executivo fiscal estadual em que foi promovida a 

citação dos requeridos Catxere Transmissora de Energia SA, CYMI do 

Brasil e CYMI Holding SA. Restando infrutífera a citação de Daniel Agustin 

Bilat e Maria Teresa Ballestra Lopes, eventos 2921438 e 2921781, ambos 

em decorrência de insuficiência de endereço. Por outro lado, a devedora 

Catxere Transmissora de Energia AS apresentou exceção de 

pré-executividade em que alega a prescrição da certidão da dívida ativa, 

bem como nulidade na CDA, evento 2452907 e 2453016. O exeqüente 

manifestou pelo indeferimento do pedido, evento 3036630. Breve relato. 2. 

Fundamentação. Primeiramente anoto que o devedor Catxere 

Transmissora de Energia SA apresentou duas exceções de 

pré-executividade, eventos 2452907 e 2453016. Assim, em respeito à 

preclusão consumativa somente irei apreciar a exceção do evento 

2452907. 2.1. Da exceção de pré-executividade. O ordenamento 

processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de 

interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, 

tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este expediente 

quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos 

necessários para o desenvolvimento do processo executivo. Não sendo 

obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, pode o executado 

abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da 

execução. Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto 

Theodoro Júnior: “A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o 

processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da 

execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o 

juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex 

officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à 

execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios 

autos da execução.”1 Assim, a exceção de pré-executividade somente é 

cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser 

comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais 

e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, 

uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no 

momento da arguição. Neste sentido, eis a lição do mestre Marcos Valls 

Feu Rosa: “Posta a questão em outros termos teríamos, então, que, se a 

prova pré-constituída produzida quando da argüição da ausência dos 

requisitos da execução for suficiente para o exame da matéria, não 

poderá o juiz se furtar à decisão da questão, aguardando o oferecimento 

de embargos, sob pena de privar o devedor de seus bem sem 

observância do devido processo legal. Se, por outro lado, a prova 

pré-constituída produzida quando da argüição da ausência dos requisitos 

da execução não for suficiente para o exame da matéria, ou se o mesmo 

(o exame da matéria) depender de outros tipos de provas, deverá o juiz, 

ainda que dúvidas restem sobre o preenchimento dos requisitos da 

execução, rejeitar a argüição para, nos embargos, após a devida 

instrução probatória, decidir a matéria.” (Exceção de Pré-Executividade 

Matérias de Ordem Pública no Processo de Execução, 3.ª ed., safE, pág. 

64). No mesmo sentido, o jurista Tarlei Lemos Pereira: “Entendemos não 

ser possível a realização de toda e qualquer prova no processo 

executivo, mas apenas a produção de provas preconstituídas, 

considerando-se estas como ‘a prova fornecida por instrumentos 

públicos, bem como particulares, constitutivos de quaisquer relações 

jurídicas que, segundo a lei, possam por eles ser criadas.’ (Moacyr Amaral 

Santos, Da Prova Judiciária no Cível e Comercial, 2a. ed., p. 70). Desta 

forma, não se restringiria em demasia a abrangência da exceção de 

pré-executividade e conciliar-se-ia sua existência com os princípios da lei. 

Por outro lado, ainda que a questão versada demande, v.g., a produção da 

prova testemunhal, nenhum prejuízo adviria ao argüente, eis que, mais 

tarde, a matéria poderá ser novamente suscitada em sede de embargos, 

ocasião na qual será possível a produção de todos os meios de prova. 

Portanto, havendo nos autos argüição de nulidade lastreada em prova 

preconstituída, o Juiz deverá apreciá-la; não sendo suficiente a prova 

produzida, deve-se postergar a discussão para os embargos.” (RT 

760/773). Depreende-se que é possível a arguição de nulidades e defeitos 

no título sem a necessidade de estar o juízo seguro, assim sendo 

perfeitamente possível a interposição da objeção de pré-executividade. 

Senão Vejamos: POCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – SOCIEDADE LIMITADA – RESPONSABILIDADE – 

PROVA – ILEGITIMIDADE – 1. A exceção de pré-executividade objetiva a 

apresentação de defesa nos próprios autos da execução, sem garantia 

do juízo, sendo admitida de modo geral, quando as questões de ordem 

pública e outras relativas a pressupostos específicos da execução, 

puderem ser identificadas de plano. 2. Provada a condição de 

sócio-cotista sem função de gerência, não pode esse ser 

responsabilizado por obrigação fiscal contraída pela sociedade de 

responsabilidade limitada. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF 1ª R. – 

AG 01000425640 – MG – 4ª T. – Rel. Des. Fed. Mário César Ribeiro – DJU 

01.08.2003 – p. 67) Dadas as explanações acima, passo a análise do 

caso sub judice. 2.2. Da prescrição. O Código Tributário Nacional, CTN, em 

seu art. 156 arrola algumas das formas de extinção do crédito tributário, 

contemplando em seu rol a prescrição. Por sua vez o art. 174 do CTN 

regula o instituto da prescrição em material tributária, vejamos: Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 
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contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005). II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Visando clarear o 

instituto da prescrição do crédito tributário reporto-me a lições de Ricardo 

Cunha Chimenti[1], primeiramente para destacar que a prescrição tributária 

não gera perda somente do direito da ação, mas gera a extinção do 

próprio crédito, do direito material. Destaca ainda o autor que dada a 

relevância da matéria, somente lei complementar pode regulá-la, desta 

forma, a causa de interrupção da prescrição constante na Lei de 

Execuções Fiscais não pode ser aplicada. Por fim, entendo ainda que 

deve ser mencionado que o prazo do lapso temporal da prescrição 

somente deve ser computado após o decurso do prazo para o pagamento. 

TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQÜITATIVA. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência deste Tribunal é iterativa no sentido de que a prescrição 

nos tributos em que há o lançamento direto, nos casos de repetição de 

indébito tributário, é qüinqüenal, sendo seu termo inicial a data em que se 

deu a extinção do crédito, qual seja, o pagamento do tributo. ... (STJ – 2a 

Turma, Resp 771844/RJ, Rel. Min Castro Meira, julgamento 13/09/2005, 

publicação 03/10/2005) Dadas tais considerações, passo a analisar o 

caso em tela. Percebe-se que a Lei Complementar 118, de 09 de fevereiro 

de 2005, trouxe inovações em matéria tributária. De acordo com a 

alteração realizada no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, a 

prescrição da execução fiscal passa a ser interrompida pelo despacho do 

juiz que ordena a citação, e não mais pela própria citação. De acordo com 

a redação original do CTN a interrupção em questão dependia de citação 

pessoal feita ao devedor. Verifica-se, desta forma, que houve um 

deslocamento temporal consistente na antecipação do momento de 

interrupção da prescrição. Diante desta modificação, o novo texto 

somente será aplicado para as execuções iniciadas depois da entrada em 

vigor da Lei Complementar. Mister assinalar que a presente execução foi 

proposta na data de 16 de agosto de 2016, logo, a interrupção da 

prescrição se dará com o despacho inicial do Juiz. A certidão de dívida 

ativa tem lançamento na data de 11 de julho de 2016. Desta forma, o prazo 

prescricional para tal exercício ocorreria somente em 10/01/2017. 

Considerando que houve o despacho inicial do Juiz se deu em 17 de 

agosto de 2016, a pretensão executiva não está prescrita. 2.1.1 Da 

nulidade da CDA O excipiente alega que o fisco lançou equivocada a CDA, 

pois somente cita que é uma cobrança de ICMS, sem indicar o fato 

gerador. Todavia, em um simples leitura da CDA vê-se que a origem do 

débito tributário é multa de falta de recolhimento do ICMS apurado através 

de levantamento fiscal, estando no título todas as especificações legais 

que deram origem ao débito. Logo, a CDA dos presentes autos preenche 

os requisitos elencados no art. 202 CTN, devendo ser afastado as 

alegações do excipiente. 3. Dispositivo I – Rejeito a exceção de 

pré-executividade apresentada, pelos fundamentos expostos. II - 

Remetam-se os autos à exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção, ausência de procedibilidade, indicar o endereço atual e 

correto dos devedores não citados - Daniel Agustin Bilat e Maria Teresa 

Ballestra Lopes. Podendo, se assim entender interessante, desistir da lide 

em relação aos mesmos. III – Desistido, deverá, no mesmo prazo, indicar 

bens passíveis de penhora em relação aos devedores já citados, sob 

pena de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano. IV – Sem a 

indicação dos bens, suspenda-se o feito por 01 (um) ano, contado da data 

em que decorreu de 10 (dez) dias, período que será suspenso o prazo 

prescricional, art. 921, §1º do CPC. V – Transcorrido o prazo supra, 

intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC c/c art. 40 da LEF. VI – Após o 

arquivamento definitivo e, transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) 

anos, voltem-me para sentença. VII – Sem desistência e indicação do 

endereço dos devedores Daniel Agustin Bilat e Maria Teresa Ballestra 

Lopes, voltem-me para sentença extintiva. Rondonópolis, 31 de dezembro 

de 2017. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito 1 Curso de Direito 

Processual Civil, vol. II, 7a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 864 [1] 

CHIMENTI, RC. Sinopses Jurídicas, Direito Tributário, 5ed, São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 92/93.

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002319-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Vincule-se esta lide aos autos de execução fiscal 

1005578-76.2016.8.11.0003 – conforme já ordenado na citada execução 

fiscal, porém não cumprida até a presente data. II – RECEBO os embargos 

à execução interpostos. III – Intime-se o embargado para, querendo, 

impugnar no prazo de 30 (quinze) dias. IV – Após, intimem-se as partes 

para, em 05 dias, informarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, posto que em primeira análise entendo que o feito 

dispensa dilação probatória. Rondonópolis, 31 de dezembro de 2017. 

Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004016-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA MANOEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SOUZA BRUNO OAB - MT4353 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I - Considerando que não há pedido de provas, dou por encerrada a 

instrução probatória. II – Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, acoste cópia de suas três últimas declarações de imposto de 

renda, posto que não há nos autos qualquer documento que respalde a 

alegada hipossuficiência. III – Sem apresentação de cópias do IR do autor, 

resta indeferida a justiça gratuita, devendo ser intimado o requerente para, 

em 05 dias, sob pena de extinção, recolher as custas processuais. IV - 

Com ou sem o recolhimento das custas, voltem-me para sentença. 

Rondonópolis, 01 de janeiro de 2018. Wagner Plaza Machado Junior Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003633-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO FONTANA NETO (EMBARGANTE)

ALEXANDRE DE JESUS SANTORO (EMBARGANTE)

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (EMBARGANTE)

JOSE ALBERTO MONTEIRO MARTINS (EMBARGANTE)

DANIEL ROCKENBACH (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE ALVES ALVARENGA OAB - SP274437 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Autos: 1003633-54.2016 Decisão Interlocutória Tratam-se de embargos à 

execução fiscal cumulado com pedido de tutela de urgência e evidência 

apresentado por ALL – América Latina Logística Malha Norte S/A, José 

Alberto Monteiro Martins, Júlio Fontana Neto, Daniel Rockenbach e 

Alexandre de Jesus Santoro em face do Estado de Mato Grosso. Em sede 

de tutela de evidência e urgência, pugnam para que sejam excluídos os 

corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal de nº 

1002277.24.2016.811.0003, bem como atribuído efeito suspensivo aos 

presentes embargos, uma vez que o débito está devidamente garantido 

através de apólice de seguro garantis. É o relatório. Perscrutando os 

autos, bem como os autos da execução fiscal de nº 

1002277-24.2016.811.0003, verifica-se que a exclusão dos 

corresponsáveis já fora requerida e, diante da expressa concordância da 

Fazenda embargada/exequente, acolhida naquele feito. No que tange ao 

pedido de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos, já 
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consta, naquele feito, a caução do débito, através de Apólice de Seguro 

Garantia nº 061902016890407750005510, acolhida através da decisão 

proferida em 12 de junho de 2017. Assim, o pedido de suspensão daquele 

feito, até prolação de decisão definitiva nos presentes embargos à 

execução fiscal, já fora deferido. Deste modo, a análise de ambos os 

pedidos de tutelas apresentadas neste feito perderam o seu objeto, posto 

que já deferidas. Diante do exposto, Decido: I – Dou por prejudicada a 

análise das tutelas pleiteadas pelos embargantes. II – Vincule-se esta lide 

aos autos de execução fiscal nº 1002277-24.2016.8.11.0003. III – RECEBO 

os embargos à execução fiscal interpostos. IV – Intime-se o embargado 

para, querendo, impugnar no prazo de 30 (quinze) dias. V – Após, 

intimem-se as partes para, em 05 dias, informarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as, posto que em primeira análise 

entendo que o feito dispensa dilação probatória. Rondonópolis, 01 de 

janeiro de 2018. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000130-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ANDRE SARTOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS NETO (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

1. Relatório. Cuida-se de pedido declaratório de inexistência de relação 

jurídica proposto contra o Estado de Mato Grosso, DETRAN e outros. 

Breve relato. 2. Fundamentação. Com advento da Lei 12.153/2009 os 

pedidos contra a Fazenda Pública ou por ela intentados, devem ser 

processados e julgados perante os Juizados Especiais de Fazenda 

Pública, com exceção prevista no art. 2º, § 1º da citada lei. Ressalto que 

referida lei determina que o Juizado de Fazenda Pública tem competência 

absoluta para julgamento das lides, bem como que a Lei 12.153/09 criou 

um procedimento próprio. Visando dar efetividade à lei, o TJMT editou a 

Resolução 04/2014 pelo Tribunal Pleno, determinando que, nas comarcas 

que não tinham até a data da resolução Juizado de Fazenda Pública, os 

juizados especiais cíveis passaram a tal competência. Ademais, é sabido 

que causas semelhantes, mas de competência da Justiça Federal, são 

processadas perante o Juizado Federal, posto que o pedido obedeçe o 

teto do juizado de até 60 (sessenta) salários mínimos, que é equivalente à 

R$ 56.220,00. Ponderando tais questões, este juízo não detém de 

competência para processar e julgar o presente pedido, posto que o valor 

dado à causa, que no caso deve ser a soma dos débitos fiscais que visa 

anular, é de somente R$ 3.408,72, valor inferior à competência deste juízo. 

3. Dispositivo. Declaro a incompetência absoluta deste juízo, nos termos 

da Lei 12.153/09 c/c art. 51, III da Lei 9.099/95 e da Resolução 

04/2014/Pleno TJMT. Após as devidas baixas, remetam-se os presentes 

autos ao Juizado de Fazenda Pública local, com os devidos elogios. 

Rondonópolis, 11 de janeiro de 2018. Wagner Plaza Machado Junior Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002326-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SONIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Conforme consta expressamente no texto de lei, os honorários periciais, 

em caso de justiça gratuita, poderão ser arcados com fundo próprio. 

Ocorre que tal fundo não existe neste Tribunal de Justiça e, como sabido, 

a justiça gratuita não importa em inversão do ônus financeiro ou do ônus 

da prova, ou seja, não será o requerido compelido a pagar por uma prova 

solicitada pela autora. Assim sendo, mantenho a decisão anterior, pelo 

qual fora consignado que o ônus com os honorários de perícia serão de 

responsabilidade da parte autora. Até mesmo porque é uma prova eletiva, 

não obrigatória (diferente dos casos previdenciários). Decido: I - Não 

conheço do pedido de reconsideração. II - Certifique-se se o requerido foi 

intimado para apresentação de quesitos e assistente técnico. III - Após, 

nova conclusão. Rondonópolis, 16 de janeiro de 2018. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010484-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DILSON FERREIRA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Código: 1010484-75.2017.8.11.0003 Decisão interlocutória. 1. Relatório. 

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Jose 

Dilson Ferreira Silva, contra ato supostamente ilegal do Presidente do 

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, Sr. Arnon Osny 

Mendes Lucas, imputando-lhe ofensa ao direito líquido e certo, consistente 

no direito de obter o licenciamento do veículo de sua propriedade, 

independentemente do prévio pagamento da infração de trânsito. Assim, 

requer o impetrante a concessão de liminar para o fim de determinar que o 

impetrado suspensa a infração. Eis a síntese do necessário. 2. 

Fundamentação. 2.1. Reconhecimento da incompetência. O mandado de 

segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos 

termos do art. 5º, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, 

não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, 

exigindo-se, então, para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão 

deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e 

essenciais exige, sob pena do indeferimento da petição inicial - art. 10º, 

Lei nº 12.016/2009 - a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e 

certeza do direito a ser tutelado. Ao autor, além a demonstração de direito 

líquido e certo, compete a indicação da autoridade coatora correta que, 

nos termos do art. 6º, §3º da Lei nº 12.016/2009, é aquela que tenha 

praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 

Pacífico o entendimento, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, 

que a autoridade coatora é a pessoa física que detém o poder de corrigir o 

ato impugnado, sendo que a errônea indicação da autoridade coatora 

implica na extinção do processo por ilegitimidade passiva. No caso dos 

autos, verifica-se que o ato combatido pela parte impetrante foi praticado 

pelo Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso – DETRAN, com sede em Cuiabá/MT. Considerando que conforme 

indicado anteriormente, a autoridade correta, a ser indicada no polo 

passivo do mandado de segurança é aquela que tenha praticado o ato 

encontra-se sediada em Cuiabá, logo a competência para processar e 

julgar o presente mandado de segurança é de uma das Varas da Fazenda 

Pública da capital. Deste modo, em observância ao princípio da economia 

processual, medida que se impõe, é o reconhecimento da incompetência 

absoluta deste juízo, com a remessa ao juízo competente, em razão da 

competência fixada pela sede funcional da autoridade coatora. Neste 

sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — COMPETÊNCIA — 

NATUREZA ABSOLUTA — FIXAÇÃO — SEDE FUNCIONAL DA 

AUTORIDADE INDICADA COATORA. A competência para processar e 

julgar mandado de segurança, além de possuir natureza absoluta, é 

estabelecida em atenção ao local da sede funcional da autoridade indicada 

coatora. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido. 

Recurso da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do 

Estado de Mato Grosso – AGER prejudicado. (Ap. 136778/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - 

AUTORIDADE COATORA – COORDENADOR DE TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO DA AGER–MT - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - SEDE 

FUNCIONAL – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO. A fixação da 
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competência para o julgamento de mandado de segurança reclama a 

análise da categoria funcional da autoridade coatora e se trata de 

competência absoluta. A competência para o processamento e o 

julgamento do mandado de segurança impetrado contra ato do 

Coordenador de Transporte Rodoviário da AGER-MT, com atribuição para 

as informações pertinentes, nos termos do art. 7º, I, da Lei 12.016/09 - é 

da Capital, ante a sua sede funcional. (Ap. 156251/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 10/05/2016). Deste 

modo, verificada a incompetência deste juízo, necessária a remessa dos 

autos ao Juízo competente. 3. Dispositivo. I – Reconheço a incompetência 

absoluta deste juízo, declinando-a ao juízo da Fazenda Pública de Cuiabá, 

para processar e julgar o presente feito, de ofício, pelas razões acima 

expostas. II – Preclusas as vias recursais, após as baixas necessárias, 

remetam-se os autos à uma das Varas da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, 

haja vista a sede funcional da autoridade coatora. Rondonópolis, 16 de 

janeiro de 2018. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000039-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUI BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Código: 1000039-61.2018.8.11.0003 Decisão Interlocutória 1. Relatório. 

Trata-se de pedido ação de obrigação de fazer cumulado com pedido de 

tutela provisória de urgência apresentado Enoqui Batista de Oliveira em 

face do Município de Rondonópolis. Narra o autor que idoso aposentado 

por invalidez e que possui direito à isenção no pagamento de IPTU, o que 

foi negado pelo requerido. É o relatório. 2. Fundamentação. Verifico que a 

pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 

294 e seguintes do Código de Processo Civil, especificadamente em tutela 

de evidência (art. 311 e seguintes do CPC). As tutelas provisórias (de 

urgência e de evidência) vieram a sedimentar a teoria das tutelas 

diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo 

ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de 

cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no 

provimento definitivo. A chamada tutela de evidência não se confunde com 

o julgamento antecipado do mérito, previsto nos artigos 355 a 356 do NCPC 

porque se cinge a uma cognição sumária, revogável e provisória. Em que 

pese à tutela de evidência dispensar a urgência, ou seja, a demonstração 

de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, entendo que 

a acentuada probabilidade do direito da parte é requisito inerente à 

concessão da medida, nas hipóteses dos incisos II, III do artigo 311 do 

NCPC. Em análise ao caso concreto, consta pelas declarações da parte 

autora que, no ano de 2016, protocolou junto a Prefeitura Municipal o 

pedido de isenção do pagamento de IPTU, juntamente com toda 

documentação exigida. Assim, pugna, em sede de tutela de urgência, a 

isenção do pagamento, afirmando ser isento ao pagamento do referido 

imposto, o que não foram observados pela Fazenda requerida. Ademais, 

aduz que em no mês de abril de 2017 descobriu que o seu pedido de 

isenção referente ao ano de 2016 não havia sido analisado. No que 

refere-se a suspensão do débito tributário, a parte deverá apresentar 

prova inequívoca e verossimilhança da alegação. Este é um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação da tutela. Vejamos o posicionamento dos Tribunais pátrios. 

“Prova inequívoca é aquela a respeito da qual não mais se admite qualquer 

discussão. A simples demora na solução da demanda não pode, de modo 

genérico ser considerada como caracterização da existência de fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações 

excepcionalíssimas”.( STJ-1ª turma, Resp 113.368-PR, rel. Min. José 

Delgado, j. 7.4.97, deram provimento, v.u., DJU 19.05.97, p. 20.593). Não 

havendo prova inequívoca dos fatos articulados pelo autor, mas tendo 

sido a tutela antecipada concedida em primeiro grau de jurisdição, o TAMG 

converteu-a em medida cautelar e provisória, nos termos do art. 798 do 

CPC, por estarem satisfeitos os requisitos desta (RJTAMG 64/85). “Só a 

existência de prova inequívoca que convença da verossimilhança das 

alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela 

jurisdicional em processo de conhecimento” (RJTJERGS 179/251). 

Ademais, é necessária a presença do receio de dano irreparável ou 

caracterização do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu – art. 300, caput c/c § 2o e 3o. Ainda neste sentido, a 

tutela não será antecipada se impossibilitada futura reversão da medida, 

art. 497 do Código de Processo Civil. Não obstante estar presente o perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação, já que a inscrição em dívida 

ativa pode causar prejuízos à empresa requerente. O Superior Tribunal de 

Justiça também já decidiu pelo cabimento da antecipação de tutela contra a 

Fazenda Pública, afirmando que “a probabilidade de as autuações e as 

execuções fiscais levadas a efeito pelo Fisco ocasionar prejuízo de difícil 

ou penosa reparação configuram a presença do periculum in mora (MC 

1794/PE, Segunda Turma, rel. Min. Franciulli Neto, DJ 27.03.2000, p.82”. 

Nesse norte, verifica-se, à princípio que não foram cumpridas as 

exigências para a concessão da tutela de urgência antecipada, vez que a 

autora não demonstrou o requisito genérico necessário à concessão da 

tutela antecipada, qual seja, a prova inequívoca que convença da 

verossimilhança das alegações, uma vez que, sopesados os argumentos 

levantados, pode-se afirmar que suas assertivas são incapazes de 

produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela 

antecipada, notadamente quando sobre os atos da Administração incide o 

princípio da legalidade e da presunção de veracidade. Quanto ao 

indeferimento da isenção por parte da requerida, consta que o 

indeferimento se deu em razão do requente recebe um salário superior 

que o exigido, conforme ID: 11282284, este foi indeferido nos moldes pela 

Lei n° 1.800 28/1990, pela Fazenda Pública Municipal de Rondonópolis-MT. 

Ademais, em analise detida aos autos, nota-se que os extratos de 

pagamento de beneficio carreados a exordial, resta evidente que o autor 

recebe mais que o salário exigido, pois apesar de oscilar seus proventos, 

estes nunca foram menos que R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), e 

em alguns meses chegando até R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). Desta 

feita, a priori não há vício que venha macular a isenção. Anotando-se 

ainda que não foram juntadas todas a provas necessárias exigidas pelo 

artigo 17 paragrafo V, Lei n° 1.800 28/1990. Desse modo, a prova 

inequívoca mencionada pelo legislador constitui pressuposto genérico da 

medida em exame deve ser clara, evidente, que apresente grau de 

convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida 

razoável. Registrando que no caso concreto só temos as alegações da 

parte autora, sem lastro razoável de prova. Neste sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL – SUSPENSÃO 

DO CRÉDITO INDEPENDENTEMENTE DO DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO 

(INCISOS IV E V, DO ART. 135 DO CTN) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

PARA CONCEDER A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMPOSSIBILIDADE – 

RECURSO IMPROVIDO. Em havendo pedido de antecipação de tutela, a 

aplicação dos incisos IV e V, do art. 135 do CTN deve estar combinado 

com o disposto no art. 273 do CPC. Portanto, não demonstrada a 

verossimilhança da alegação, impõe-se o indeferimento da medida” (AI, 

23728/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 11/12/2012, Data da publicação no DJE 15/01/2013). 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 

ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA 

AUTORIZAR IMPRESSÃO DE DOCUMENTO FISCAL E EMISSÃO DE NOTA 

FISCAL ELETRÔNICA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEFERIDO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 

151, V DO CTN - NÃO-ACOLHIDO - ARTIGO 273 DO CPC - REQUISITOS 

AUSENTES - PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO 

DE NEGATIVA - ARTIGOS 205 E 206 DO CTN - HIPÓTESES NÃO 

CONFIGURADAS - RECURSO DESPROVIDO. Se não restam demonstrados 

os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, não comporta 

reparos a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para 

suspensão de exigibilidade de crédito tributário autorizada pelo inciso V, 

do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Para expedição de certidão 

positiva de débito, com efeito de negativa, devem ser observadas as 

hipóteses previstas nos artigos 205 e 206 do CTN” (AI, 53025/2008, 

DES.JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/09/2008, Data da publicação no DJE 16/09/2008 Portanto, o pedido de 

isenção, em sede de tutela de urgência, este deve ser indeferido, vez que 

não preenchidos os seus requisitos. 3. Dispositivo. I – INDEFIRO a tutela 

pleiteada. II – Defiro o pedido de justiça gratuita. III – Deixo de designar 

audiência conciliatória vez que o réu é o Município de Rondonópolis-MT. IV 

– Cite-se o requerido, para, querendo, no prazo de lei, contestar. V – 

Apresentada contestação ou transcorrido o prazo, manifeste-se o autor 

em 10 (dez) dias. VI – Com ou sem manifestação, intimem-se as partes 

para, em 05 (cinco) dias, informarem as provas que pretendem produzir, 
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justificando-as. Advertindo-as que, silentes, o feito será julgado no estado 

que se encontra. Rondonópolis, 18 de janeiro de 2018. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004495-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINE MACHADO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Indefiro o pedido de inclusão de novo réu na lide, posto que encerrada 

a instrução probatória. II – Certifique-se se o Estado de Mato Grosso foi 

intimado para se manifestar quanto ao laudo do NAT e se apresentou 

manifestação. III – Sendo intimado o requerido e findo o prazo, com ou sem 

sua manifestação, voltem-me para sentença. Rondonópolis, 18 de janeiro 

de 2018. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006426-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO RODRIGUES MARTELLO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL (RONDONÓPOLIS) (IMPETRADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Código: 1006426-29.2017.8.11.0003 Impetrante: Acacio Rodrigues Martello 

Impetrado: José Carlos Junqueira de Araújo S E N T E N Ç A 1. Relatório. 

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por 

Acacio Rodrigues Martello, contra ato supostamente ilegal do Prefeito 

Municipal de Rondonópolis/MT, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, 

consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Enfermeiro, 

em que foi classificado, através do Edital de Concurso Público nº 01/2016. 

Para tanto, informa que ficou classificado na 06ª posição, para na 

modalidade baixa renda, sendo que a Administração Pública impetrada não 

teria realizado a convocação dos demais aprovados, apesar do 

surgimento de novas vagas, realizando contratação de profissionais 

temporários, para prestação de serviços referentes ao cargo em questão. 

A liminar fora indeferida, conforme Id. 9838000. Notificada, a autoridade 

coatora prestou informações, Id. 10211486. O representante do Ministério 

Público manifestou pela concessão da segurança, Id. 10603527. Breve 

relato. 2. Fundamentação. Neste esteio, esclareço que o mandado de 

segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos 

termos do art. 5º, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, 

não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, 

exigindo-se, então, para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão 

deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e 

essenciais exige, sob pena do indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei 

nº 12.016/2009 -, a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e 

certeza do direito a ser tutelado. Direito líquido e certo é o que resulta de 

fato certo, capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 

147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). 

Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles: “é o que se apresenta manifesto 

na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. 

São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28) Insculpido no art. 5º, LXIX, da CF/88, 

este remédio constitucional assegura o desfazimento de atos estatais 

ilegais, comportando-se, inclusive, como expressiva via de controle dos 

atos administrativos. No caso em tela, a parte impetrante busca a sua 

nomeação ao cargo de enfermeiro, para o qual foi classificado por meio do 

Concurso Público de edital nº 001/2016, promovido pelo Município de 

Rondonópolis/MT, com disposição de 16 (dezesseis) vagas para ampla 

concorrência, 04 (quatro) para pessoas com deficiência e 02 (duas) para 

baixa renda, tendo sido a parte autora classificada na 06ª lugar para o 

referido cargo, na modalidade baixa renda. Sustenta que o impetrado 

nomeou para exercer o cargo em Comissão de Enfermeiro do Programa de 

Saúde da Família – PSF mais de 89 pessoas, conforme faz prova as 

nomeações e a Relação de Servidores Ativos, retirada do Portal de 

Transparência, de modo que a vaga da impetrante, garantida por concurso 

público, está sendo ocupada de maneira indevida e ilegal. Acrescenta que 

estando a impetrante classificada na 38ª posição e tendo o impetrado 

nomeado e/ou contratado de forma precária e ilegal, a quantidade de 89 

Enfermeiros nomeados em comissão, com a denominação Enfermeiro da 

Família, nasceu para aquela o direito subjetivo à nomeação. Da análise dos 

documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município de 

Rondonópolis/MT promoveu concurso público para provimento de cargos 

público Edital nº 01/2016. Como se vê, a impetrante foi classificada no 

concurso público fora do número de vagas previsto no edital, de modo que 

ela não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de 

direito. Nesta senda, consabido que ao candidato classificado fora do 

número de vagas ofertadas inicialmente pela Administração Pública não 

socorre direito líquido e certo à nomeação quando o surgimento de vaga 

ocorre posteriormente à publicação do edital, haja vista que nestes casos, 

não se encontra a Administração Pública vinculada ao provimento da 

vaga, mormente em vista ser ato discricionário por ela expedido com base 

em seu juízo de conveniência e oportunidade, podendo aproveitar ou não 

os candidatos somente classificados no certame. Neste sentido: A criação 

de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso público, não 

garante o direito à nomeação àqueles que foram aprovados fora das 

vagas originalmente previstas no edital do certame, por se tratar de ato 

discricionário da Administração, não havendo falar em direito adquirido, 

mas tão-somente em expectativa de direito. Precedentes: EDcl no REsp 

824.299/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 02/06/2008; 

RMS 27130/CE, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 

22/09/2008; RMS 11.208/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 

23/10/2000. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS 

26.947/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

2/12/2008, DJe 2/2/2009). Nesta senda, o concurso objeto do feito, 

constante o edital em anexo, encontra-se vigente, sendo certo que, 

enquanto vigente o certame a Administração Pública possui juízo de 

discricionariedade, com base nos critérios de conveniência e 

oportunidade, no que tange à convocação dos candidatos aprovados 

(Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira 

Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 10.12.2013). Neste sentido é a jurisprudência deste 

eg. TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA- CONCURSO PÚBLICO- 

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS- NOMEAÇÃO- 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE 

DA ADMINISTRAÇÃO- ORDEM DENEGADA. Os candidatos classificados 

dentro do número de vagas oferecidas no edital do certame têm direito à 

investidura, desde que expirado o prazo de validade do certame, uma vez 

que, durante esse período, prevalece o juízo de conveniência e 

oportunidade da Administração Pública. (TJMT - MS 137151/2015, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, 

Julgado em 28/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) RECURSO DE 

APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – 

CARGO DE FISIOTERAPEUTA – EDITAL N. 001/2007 – PREVISÃO DE TRÊS 

VAGAS – CANDIDATA APROVADA EM TERCEIRO LUGAR – NOMEAÇÃO 

ADMINISTRATIVA SOMENTE DA PRIMEIRA COLOCADA – CONCURSO 

EXPIRADO – SURGIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO 

APROVADO PLEITEAR EM JUÍZO SUA NOMEAÇÃO – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 352 de 1153



imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas”. E pontuou, ainda, o 

eminente Relator que o descumprimento do dever de nomeação por parte 

da Administração Pública somente se justifica quando estiver 

acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os 

quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve 

radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação 

do edital (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral - Mérito - DJe de 3/10/11). Portanto, estando a 

apelante classificada dentro do número de vagas e, expirado o prazo do 

concurso público, forçoso concluir que ela tem mesmo direito à nomeação. 

(TJMT - Ap 58315/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015) 

Destaquei Nada obstante, ainda que assim o seja, isto é, ainda que de fato 

o impetrado haja contratado pessoal de maneira precária, o fato é que 

existem outros aprovados à sua frente, os quais não figuram no presente 

feito, portanto com melhores condições e direito que a impetrante, sendo 

entendimento defendido por este Juízo que tal fato ilide a concessão da 

liminar buscada, notadamente quando qualquer decisão proferida em 

sentido contrário extrapolaria a abrangência inter partes do presente 

decisum, haja vista atingir terceiros que não envolvidos no feito. Assim 

sendo, ante a existência de terceiros com melhores direitos ao impetrante, 

a denegação da segurança, com consequente confirmação da decisão 

liminar, é medida que impõe. 3. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do CPC, denego a segurança 

requestada, resolvendo o mérito, ratificando o decisum liminar. Sentença 

não sujeita ao duplo grau de jurisdição. Sem custas e honorários, 

conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25 da Lei 

12.016/2009. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo 

com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DE LIMA RAMON (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO OAB - BA24134 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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Código: 1006194-17.2017.8.11.0003 Impetrante: Julia de Lima Ramon 

Impetrado: José Carlos Junqueira de Araújo S E N T E N Ç A 1. Relatório. 

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Julia 

de Lima Ramon, contra ato supostamente ilegal do Prefeito Municipal de 

Rondonópolis/MT, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, consistente na 

ausência de sua nomeação para o cargo de Enfermeiro, em que foi 

classificado, através do Edital de Concurso Público nº 01/2016. Para tanto, 

informa que ficou classificado na 44ª posição, na modalidade ampla 

concorrência, sendo que a Administração Pública impetrada não teria 

realizado a convocação dos demais aprovados, apesar do surgimento de 

novas vagas, realizando contratação de profissionais temporários, para 

prestação de serviços referentes ao cargo em questão. A liminar fora 

indeferida, conforme Id. 9804720. Notificada, a autoridade coatora prestou 

informações, Id. 10061105. O representante do Ministério Público 

manifestou pela concessão da segurança, Id. 10273831. Breve relato. 2. 

Fundamentação. Neste esteio, esclareço que o mandado de segurança é 

ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 

5º, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado 

por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, 

para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou 

seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob 

pena do indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei nº 12.016/2009 -, a 

prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser 

tutelado. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser 

comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento 

inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely 

Lopes Meirelles: “é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 28) Insculpido no art. 5º, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional 

assegura o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, 

inclusive, como expressiva via de controle dos atos administrativos. No 

caso em tela, a parte impetrante busca a sua nomeação ao cargo de 

enfermeiro, para o qual foi classificado por meio do Concurso Público de 

edital nº 001/2016, promovido pelo Município de Rondonópolis/MT, com 

disposição de 16 (dezesseis) vagas para ampla concorrência, 04 (quatro) 

para pessoas com deficiência e 02 (duas) para baixa renda, tendo sido a 

parte autora classificada na 44ª posição para o referido cargo, na 

modalidade ampla concorrência. Sustenta que o impetrado nomeou para 

exercer o cargo em Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da 

Família – PSF mais de 89 pessoas, conforme faz prova as nomeações e a 

Relação de Servidores Ativos, retirada do Portal de Transparência, de 

modo que a vaga da impetrante, garantida por concurso público, está 

sendo ocupada de maneira indevida e ilegal. Acrescenta que estando a 

impetrante classificada na 38ª posição e tendo o impetrado nomeado e/ou 

contratado de forma precária e ilegal, a quantidade de 89 Enfermeiros 

nomeados em comissão, com a denominação Enfermeiro da Família, 

nasceu para aquela o direito subjetivo à nomeação. Da análise dos 

documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município de 

Rondonópolis/MT promoveu concurso público para provimento de cargos 

público Edital nº 01/2016. Como se vê, a impetrante foi classificada no 

concurso público fora do número de vagas previsto no edital, de modo que 

ela não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de 

direito. Nesta senda, consabido que ao candidato classificado fora do 

número de vagas ofertadas inicialmente pela Administração Pública não 

socorre direito líquido e certo à nomeação quando o surgimento de vaga 

ocorre posteriormente à publicação do edital, haja vista que nestes casos, 

não se encontra a Administração Pública vinculada ao provimento da 

vaga, mormente em vista ser ato discricionário por ela expedido com base 

em seu juízo de conveniência e oportunidade, podendo aproveitar ou não 

os candidatos somente classificados no certame. Neste sentido: A criação 

de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso público, não 

garante o direito à nomeação àqueles que foram aprovados fora das 

vagas originalmente previstas no edital do certame, por se tratar de ato 

discricionário da Administração, não havendo falar em direito adquirido, 

mas tão-somente em expectativa de direito. Precedentes: EDcl no REsp 

824.299/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 02/06/2008; 

RMS 27130/CE, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 

22/09/2008; RMS 11.208/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 

23/10/2000. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS 

26.947/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

2/12/2008, DJe 2/2/2009). O concurso objeto do feito, constante o edital 

em anexo, encontra-se vigente, sendo certo que, enquanto vigente o 

certame a Administração Pública possui juízo de discricionariedade, com 

base nos critérios de conveniência e oportunidade, no que tange à 

convocação dos candidatos aprovados (Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013). Neste 

sentido é a jurisprudência deste eg. TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA- 

CONCURSO PÚBLICO- CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE 

VAGAS- NOMEAÇÃO- PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO- ORDEM 

DENEGADA. Os candidatos classificados dentro do número de vagas 

oferecidas no edital do certame têm direito à investidura, desde que 

expirado o prazo de validade do certame, uma vez que, durante esse 
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período, prevalece o juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração Pública. (TJMT - MS 137151/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

28/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) RECURSO DE APELAÇÃO – 

CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – CARGO DE 

FISIOTERAPEUTA – EDITAL N. 001/2007 – PREVISÃO DE TRÊS VAGAS – 

CANDIDATA APROVADA EM TERCEIRO LUGAR – NOMEAÇÃO 

ADMINISTRATIVA SOMENTE DA PRIMEIRA COLOCADA – CONCURSO 

EXPIRADO – SURGIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO 

APROVADO PLEITEAR EM JUÍZO SUA NOMEAÇÃO – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas”. E pontuou, ainda, o 

eminente Relator que o descumprimento do dever de nomeação por parte 

da Administração Pública somente se justifica quando estiver 

acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os 

quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve 

radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação 

do edital (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral - Mérito - DJe de 3/10/11). Portanto, estando a 

apelante classificada dentro do número de vagas e, expirado o prazo do 

concurso público, forçoso concluir que ela tem mesmo direito à nomeação. 

(TJMT - Ap 58315/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015) 

Destaquei Nada obstante, ainda que assim o seja, isto é, ainda que de fato 

o impetrado haja contratado pessoal de maneira precária, o fato é que 

existem outros aprovados à sua frente, os quais não figuram no presente 

feito, portanto com melhores condições e direito que a impetrante, sendo 

entendimento defendido por este Juízo que tal fato ilide a concessão da 

liminar buscada, notadamente quando qualquer decisão proferida em 

sentido contrário extrapolaria a abrangência inter partes do presente 

decisum, haja vista atingir terceiros que não envolvidos no feito. Assim 

sendo, ante a existência de terceiros com melhores direitos ao impetrante, 

a denegação da segurança, com consequente confirmação da decisão 

liminar, é medida que impõe. 3. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do CPC, denego a segurança 

requestada, resolvendo o mérito, ratificando o decisum liminar. Sentença 

não sujeita ao duplo grau de jurisdição. Sem custas e honorários, 

conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25 da Lei 

12.016/2009. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo 

com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 
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Código: 1001718-33.2017.8.11.0003 Impetrante: Karen Lohane da Silva 

Impetrado: José Carlos Junqueira de Araújo S E N T E N Ç A 1. Relatório. 

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por 

Karen Lohane da Silva, contra ato supostamente ilegal do Prefeito 

Municipal de Rondonópolis/MT, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, 

consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Enfermeiro, 

em que foi classificado, através do Edital de Concurso Público nº 01/2016. 

Para tanto, informa que ficou classificado na 26ª posição, na modalidade 

ampla concorrência, sendo que a Administração Pública impetrada não 

teria realizado a convocação dos demais aprovados, apesar do 

surgimento de novas vagas, realizando contratação de profissionais 

temporários, para prestação de serviços referentes ao cargo em questão. 

A liminar fora deferida, para determinar que o impetrado promovesse a 

convocação e nomeação da impetrante, conforme Id. 5781071. Notificada, 

a autoridade coatora prestou informações, Id. 6080420. Interposto recurso 

de agravo de instrumento, pela impetrada, da decisão que concedeu a 

segurança, Id. 6080860. Concedida a liminar no recurso interposto, 

suspendendo a decisão que determinou a nomeação e convocação da 

parte impetrante, informações no Id. 6672150. O representante do 

Ministério Público manifestou pela concessão da segurança, Id. 6731505. 

Breve relato. 2. Fundamentação. Neste esteio, esclareço que o mandado 

de segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos 

termos do art. 5º, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, 

não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, 

exigindo-se, então, para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão 

deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e 

essenciais exige, sob pena do indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei 

nº 12.016/2009 -, a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e 

certeza do direito a ser tutelado. Direito líquido e certo é o que resulta de 

fato certo, capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 

147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). 

Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles: “é o que se apresenta manifesto 

na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. 

São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28) Insculpido no art. 5º, LXIX, da CF/88, 

este remédio constitucional assegura o desfazimento de atos estatais 

ilegais, comportando-se, inclusive, como expressiva via de controle dos 

atos administrativos. No caso em tela, a parte impetrante busca a sua 

nomeação ao cargo de enfermeiro, para o qual foi classificado por meio do 

Concurso Público de edital nº 001/2016, promovido pelo Município de 

Rondonópolis/MT, com disposição de 16 (dezesseis) vagas para ampla 

concorrência, 04 (quatro) para pessoas com deficiência e 02 (duas) para 

baixa renda, tendo sido a parte autora classificada na 26ª posição para o 

referido cargo, na modalidade ampla concorrência. Sustenta que o 

impetrado nomeou para exercer o cargo em Comissão de Enfermeiro do 

Programa de Saúde da Família – PSF mais de 89 pessoas, conforme faz 

prova as nomeações e a Relação de Servidores Ativos, retirada do Portal 

de Transparência, de modo que a vaga da impetrante, garantida por 

concurso público, está sendo ocupada de maneira indevida e ilegal. 

Acrescenta que estando a impetrante classificada na 38ª posição e tendo 

o impetrado nomeado e/ou contratado de forma precária e ilegal, a 

quantidade de 89 Enfermeiros nomeados em comissão, com a 

denominação Enfermeiro da Família, nasceu para aquela o direito subjetivo 

à nomeação. Da análise dos documentos encartados aos autos, 

verifica-se que o Município de Rondonópolis/MT promoveu concurso 

público para provimento de cargos público Edital nº 01/2016. Como se vê, 

a impetrante foi classificada no concurso público fora do número de vagas 

previsto no edital, de modo que ela não tem direito subjetivo à nomeação, 

mas tão somente expectativa de direito. Nesta senda, consabido que ao 

candidato classificado fora do número de vagas ofertadas inicialmente 

pela Administração Pública não socorre direito líquido e certo à nomeação 

quando o surgimento de vaga ocorre posteriormente à publicação do 

edital, haja vista que nestes casos, não se encontra a Administração 

Pública vinculada ao provimento da vaga, mormente em vista ser ato 

discricionário por ela expedido com base em seu juízo de conveniência e 

oportunidade, podendo aproveitar ou não os candidatos somente 

classificados no certame. Neste sentido: A criação de novas vagas, 

durante o prazo de validade do concurso público, não garante o direito à 

nomeação àqueles que foram aprovados fora das vagas originalmente 

previstas no edital do certame, por se tratar de ato discricionário da 

Administração, não havendo falar em direito adquirido, mas tão-somente 
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em expectativa de direito. Precedentes: EDcl no REsp 824.299/RS, 5ª 

Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 02/06/2008; RMS 27130/CE, 

5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 22/09/2008; RMS 

11.208/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 23/10/2000. Agravo 

regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS 26.947/CE, Rel. Ministro FELIX 

FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/12/2008, DJe 2/2/2009). O 

concurso objeto do feito, constante o edital em anexo, encontra-se 

vigente, sendo certo que, enquanto vigente o certame a Administração 

Pública possui juízo de discricionariedade, com base nos critérios de 

conveniência e oportunidade, no que tange à convocação dos candidatos 

aprovados (Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Primeira Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013). Neste sentido é a 

jurisprudência deste eg. TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA- CONCURSO 

PÚBLICO- CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS- 

NOMEAÇÃO- PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - CONVENIÊNCIA E 

OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO- ORDEM DENEGADA. Os 

candidatos classificados dentro do número de vagas oferecidas no edital 

do certame têm direito à investidura, desde que expirado o prazo de 

validade do certame, uma vez que, durante esse período, prevalece o 

juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. (TJMT - 

MS 137151/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/04/2016, Publicado no DJE 

09/05/2016) RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – 

MUNICÍPIO DE PARANATINGA – CARGO DE FISIOTERAPEUTA – EDITAL N. 

001/2007 – PREVISÃO DE TRÊS VAGAS – CANDIDATA APROVADA EM 

TERCEIRO LUGAR – NOMEAÇÃO ADMINISTRATIVA SOMENTE DA 

PRIMEIRA COLOCADA – CONCURSO EXPIRADO – SURGIMENTO DO 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO APROVADO PLEITEAR EM 

JUÍZO SUA NOMEAÇÃO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Dentro do prazo de 

validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no 

qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria 

nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do 

concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder 

público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico 

de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados 

no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, 

portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado 

dentro desse número de vagas”. E pontuou, ainda, o eminente Relator que 

o descumprimento do dever de nomeação por parte da Administração 

Pública somente se justifica quando estiver acompanhado de fatos 

supervenientes de excepcional circunstância, os quais, por serem 

imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve radical 

modificação das condições existentes por ocasião da publicação do edital 

(RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Repercussão 

Geral - Mérito - DJe de 3/10/11). Portanto, estando a apelante classificada 

dentro do número de vagas e, expirado o prazo do concurso público, 

forçoso concluir que ela tem mesmo direito à nomeação. (TJMT - Ap 

58315/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015) Destaquei 

Nada obstante, ainda que assim o seja, isto é, ainda que de fato o 

impetrado haja contratado pessoal de maneira precária, o fato é que 

existem outros aprovados à sua frente, os quais não figuram no presente 

feito, portanto com melhores condições e direito que a impetrante, sendo 

entendimento defendido por este Juízo que tal fato ilide a concessão da 

liminar buscada, notadamente quando qualquer decisão proferida em 

sentido contrário extrapolaria a abrangência inter partes do presente 

decisum, haja vista atingir terceiros que não envolvidos no feito. Assim 

sendo, ante a existência de terceiros com melhores direitos ao impetrante, 

a denegação da segurança, com consequente confirmação da decisão 

liminar, é medida que impõe. 3. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do CPC, denego a segurança 

requestada, resolvendo o mérito, retificando o decisum liminar. 

Oficie-se/comunique-se o D. Relator do agravo de instrumento interposto, 

acerca desta sentença. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual 

e art. 25 da Lei 12.016/2009. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

em definitivo com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. Wagner 
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Código: 1002353-14.2017.8.11.0003 Impetrante: Graziele Freitas Barbosa 

Impetrado: José Carlos Junqueira de Araújo S E N T E N Ç A 1. Relatório. 

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por 

Graziele Freitas Barbosa, contra ato supostamente ilegal do Prefeito 

Municipal de Rondonópolis/MT, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, 

consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Enfermeiro, 

em que foi classificado, através do Edital de Concurso Público nº 01/2016. 

Para tanto, informa que ficou classificado na 33ª posição, na modalidade 

ampla concorrência, sendo que a Administração Pública impetrada não 

teria realizado a convocação dos demais aprovados, apesar do 

surgimento de novas vagas, realizando contratação de profissionais 

temporários, para prestação de serviços referentes ao cargo em questão. 

A liminar fora deferida, para determinar que o impetrado promovesse a 

convocação e nomeação da impetrante, conforme Id. 6665429. Notificada, 

a autoridade coatora prestou informações, Id. 6875070. Interposto recurso 

de agravo de instrumento, pela impetrada, da decisão que concedeu a 

segurança, Id. 7279257. Concedida a liminar no recurso interposto, 

suspendendo a decisão que determinou a nomeação e convocação da 

parte impetrante, informações no Id. 8066786. O representante do 

Ministério Público manifestou pela concessão da segurança, Id. 8066745. 

Breve relato. 2. Fundamentação. Neste esteio, esclareço que o mandado 

de segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos 

termos do art. 5º, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, 

não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, 

exigindo-se, então, para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão 

deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e 

essenciais exige, sob pena do indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei 

nº 12.016/2009 -, a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e 

certeza do direito a ser tutelado. Direito líquido e certo é o que resulta de 

fato certo, capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 

147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). 

Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles: “é o que se apresenta manifesto 

na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. 

São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28) Insculpido no art. 5º, LXIX, da CF/88, 

este remédio constitucional assegura o desfazimento de atos estatais 

ilegais, comportando-se, inclusive, como expressiva via de controle dos 

atos administrativos. No caso em tela, a parte impetrante busca a sua 

nomeação ao cargo de enfermeiro, para o qual foi classificado por meio do 

Concurso Público de edital nº 001/2016, promovido pelo Município de 

Rondonópolis/MT, com disposição de 16 (dezesseis) vagas para ampla 

concorrência, 04 (quatro) para pessoas com deficiência e 02 (duas) para 

baixa renda, tendo sido a parte autora classificada na 33ª posição para o 

referido cargo, na modalidade ampla concorrência. Sustenta que o 

impetrado nomeou para exercer o cargo em Comissão de Enfermeiro do 

Programa de Saúde da Família – PSF mais de 89 pessoas, conforme faz 

prova as nomeações e a Relação de Servidores Ativos, retirada do Portal 
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de Transparência, de modo que a vaga da impetrante, garantida por 

concurso público, está sendo ocupada de maneira indevida e ilegal. 

Acrescenta que estando a impetrante classificada na 38ª posição e tendo 

o impetrado nomeado e/ou contratado de forma precária e ilegal, a 

quantidade de 89 Enfermeiros nomeados em comissão, com a 

denominação Enfermeiro da Família, nasceu para aquela o direito subjetivo 

à nomeação. Da análise dos documentos encartados aos autos, 

verifica-se que o Município de Rondonópolis/MT promoveu concurso 

público para provimento de cargos público Edital nº 01/2016. Como se vê, 

a impetrante foi classificada no concurso público fora do número de vagas 

previsto no edital, de modo que ela não tem direito subjetivo à nomeação, 

mas tão somente expectativa de direito. Nesta senda, consabido que ao 

candidato classificado fora do número de vagas ofertadas inicialmente 

pela Administração Pública não socorre direito líquido e certo à nomeação 

quando o surgimento de vaga ocorre posteriormente à publicação do 

edital, haja vista que nestes casos, não se encontra a Administração 

Pública vinculada ao provimento da vaga, mormente em vista ser ato 

discricionário por ela expedido com base em seu juízo de conveniência e 

oportunidade, podendo aproveitar ou não os candidatos somente 

classificados no certame. Neste sentido: A criação de novas vagas, 

durante o prazo de validade do concurso público, não garante o direito à 

nomeação àqueles que foram aprovados fora das vagas originalmente 

previstas no edital do certame, por se tratar de ato discricionário da 

Administração, não havendo falar em direito adquirido, mas tão-somente 

em expectativa de direito. Precedentes: EDcl no REsp 824.299/RS, 5ª 

Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 02/06/2008; RMS 27130/CE, 

5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 22/09/2008; RMS 

11.208/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 23/10/2000. Agravo 

regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS 26.947/CE, Rel. Ministro FELIX 

FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/12/2008, DJe 2/2/2009). O 

concurso objeto do feito, constante o edital em anexo, encontra-se 

vigente, sendo certo que, enquanto vigente o certame a Administração 

Pública possui juízo de discricionariedade, com base nos critérios de 

conveniência e oportunidade, no que tange à convocação dos candidatos 

aprovados (Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Primeira Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013). Neste sentido é a 

jurisprudência deste eg. TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA- CONCURSO 

PÚBLICO- CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS- 

NOMEAÇÃO- PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - CONVENIÊNCIA E 

OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO- ORDEM DENEGADA. Os 

candidatos classificados dentro do número de vagas oferecidas no edital 

do certame têm direito à investidura, desde que expirado o prazo de 

validade do certame, uma vez que, durante esse período, prevalece o 

juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. (TJMT - 

MS 137151/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/04/2016, Publicado no DJE 

09/05/2016) RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – 

MUNICÍPIO DE PARANATINGA – CARGO DE FISIOTERAPEUTA – EDITAL N. 

001/2007 – PREVISÃO DE TRÊS VAGAS – CANDIDATA APROVADA EM 

TERCEIRO LUGAR – NOMEAÇÃO ADMINISTRATIVA SOMENTE DA 

PRIMEIRA COLOCADA – CONCURSO EXPIRADO – SURGIMENTO DO 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO APROVADO PLEITEAR EM 

JUÍZO SUA NOMEAÇÃO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Dentro do prazo de 

validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no 

qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria 

nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do 

concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder 

público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico 

de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados 

no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, 

portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado 

dentro desse número de vagas”. E pontuou, ainda, o eminente Relator que 

o descumprimento do dever de nomeação por parte da Administração 

Pública somente se justifica quando estiver acompanhado de fatos 

supervenientes de excepcional circunstância, os quais, por serem 

imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve radical 

modificação das condições existentes por ocasião da publicação do edital 

(RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Repercussão 

Geral - Mérito - DJe de 3/10/11). Portanto, estando a apelante classificada 

dentro do número de vagas e, expirado o prazo do concurso público, 

forçoso concluir que ela tem mesmo direito à nomeação. (TJMT - Ap 

58315/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015) Destaquei 

Nada obstante, ainda que assim o seja, isto é, ainda que de fato o 

impetrado haja contratado pessoal de maneira precária, o fato é que 

existem outros aprovados à sua frente, os quais não figuram no presente 

feito, portanto com melhores condições e direito que a impetrante, sendo 

entendimento defendido por este Juízo que tal fato ilide a concessão da 

liminar buscada, notadamente quando qualquer decisão proferida em 

sentido contrário extrapolaria a abrangência inter partes do presente 

decisum, haja vista atingir terceiros que não envolvidos no feito. Assim 

sendo, ante a existência de terceiros com melhores direitos ao impetrante, 

a denegação da segurança, com consequente confirmação da decisão 

liminar, é medida que impõe. 3. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do CPC, denego a segurança 

requestada, resolvendo o mérito, retificando o decisum liminar. 

Oficie-se/comunique-se o D. Relator do agravo de instrumento interposto, 

acerca desta sentença. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual 

e art. 25 da Lei 12.016/2009. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

em definitivo com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. Wagner 
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Código: 1002464-95.2017.8.11.0003 Impetrante: Elizete Paula de Melo 

Conceição Impetrado: José Carlos Junqueira de Araújo S E N T E N Ç A 1. 

Relatório. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar 

impetrado por Elizete Paula de Melo Conceição, contra ato supostamente 

ilegal do Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT, Sr. José Carlos Junqueira 

de Araújo, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de 

Enfermeiro, em que foi classificado, através do Edital de Concurso Público 

nº 01/2016. Para tanto, informa que ficou classificado na 29ª posição, na 

modalidade ampla concorrência, sendo que a Administração Pública 

impetrada não teria realizado a convocação dos demais aprovados, 

apesar do surgimento de novas vagas, realizando contratação de 

profissionais temporários, para prestação de serviços referentes ao 

cargo em questão. A liminar fora deferida, para determinar que o 

impetrado promovesse a convocação e nomeação da impetrante, 

conforme Id. 6725914. Notificada, a autoridade coatora prestou 

informações, Id. 6819290. Interposto recurso de agravo de instrumento, 

pela impetrada, da decisão que concedeu a segurança, Id. 6819363. 

Concedida a liminar no recurso interposto, suspendendo a decisão que 

determinou a nomeação e convocação da parte impetrante, informações 

no Id. 7288732. O representante do Ministério Público manifestou pela 

concessão da segurança, Id. 8067075. Breve relato. 2. Fundamentação. 

Neste esteio, esclareço que o mandado de segurança é ação 

especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 5º, 

LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado por 

“habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu 

manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre 

os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do 

indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei nº 12.016/2009 -, a prova 

pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado. 

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser 

comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento 

inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely 
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Lopes Meirelles: “é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 28) Insculpido no art. 5º, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional 

assegura o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, 

inclusive, como expressiva via de controle dos atos administrativos. No 

caso em tela, a parte impetrante busca a sua nomeação ao cargo de 

enfermeiro, para o qual foi classificado por meio do Concurso Público de 

edital nº 001/2016, promovido pelo Município de Rondonópolis/MT, com 

disposição de 16 (dezesseis) vagas para ampla concorrência, 04 (quatro) 

para pessoas com deficiência e 02 (duas) para baixa renda, tendo sido a 

parte autora classificada na 29ª posição para o referido cargo, na 

modalidade ampla concorrência. Sustenta que o impetrado nomeou para 

exercer o cargo em Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da 

Família – PSF mais de 89 pessoas, conforme faz prova as nomeações e a 

Relação de Servidores Ativos, retirada do Portal de Transparência, de 

modo que a vaga da impetrante, garantida por concurso público, está 

sendo ocupada de maneira indevida e ilegal. Acrescenta que estando a 

impetrante classificada na 38ª posição e tendo o impetrado nomeado e/ou 

contratado de forma precária e ilegal, a quantidade de 89 Enfermeiros 

nomeados em comissão, com a denominação Enfermeiro da Família, 

nasceu para aquela o direito subjetivo à nomeação. Da análise dos 

documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município de 

Rondonópolis/MT promoveu concurso público para provimento de cargos 

público Edital nº 01/2016. Como se vê, a impetrante foi classificada no 

concurso público fora do número de vagas previsto no edital, de modo que 

ela não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de 

direito. Nesta senda, consabido que ao candidato classificado fora do 

número de vagas ofertadas inicialmente pela Administração Pública não 

socorre direito líquido e certo à nomeação quando o surgimento de vaga 

ocorre posteriormente à publicação do edital, haja vista que nestes casos, 

não se encontra a Administração Pública vinculada ao provimento da 

vaga, mormente em vista ser ato discricionário por ela expedido com base 

em seu juízo de conveniência e oportunidade, podendo aproveitar ou não 

os candidatos somente classificados no certame. Neste sentido: A criação 

de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso público, não 

garante o direito à nomeação àqueles que foram aprovados fora das 

vagas originalmente previstas no edital do certame, por se tratar de ato 

discricionário da Administração, não havendo falar em direito adquirido, 

mas tão-somente em expectativa de direito. Precedentes: EDcl no REsp 

824.299/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 02/06/2008; 

RMS 27130/CE, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 

22/09/2008; RMS 11.208/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 

23/10/2000. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS 

26.947/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

2/12/2008, DJe 2/2/2009). O concurso objeto do feito, constante o edital 

em anexo, encontra-se vigente, sendo certo que, enquanto vigente o 

certame a Administração Pública possui juízo de discricionariedade, com 

base nos critérios de conveniência e oportunidade, no que tange à 

convocação dos candidatos aprovados (Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013). Neste 

sentido é a jurisprudência deste eg. TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA- 

CONCURSO PÚBLICO- CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE 

VAGAS- NOMEAÇÃO- PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO- ORDEM 

DENEGADA. Os candidatos classificados dentro do número de vagas 

oferecidas no edital do certame têm direito à investidura, desde que 

expirado o prazo de validade do certame, uma vez que, durante esse 

período, prevalece o juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração Pública. (TJMT - MS 137151/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

28/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) RECURSO DE APELAÇÃO – 

CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – CARGO DE 

FISIOTERAPEUTA – EDITAL N. 001/2007 – PREVISÃO DE TRÊS VAGAS – 

CANDIDATA APROVADA EM TERCEIRO LUGAR – NOMEAÇÃO 

ADMINISTRATIVA SOMENTE DA PRIMEIRA COLOCADA – CONCURSO 

EXPIRADO – SURGIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO 

APROVADO PLEITEAR EM JUÍZO SUA NOMEAÇÃO – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas”. E pontuou, ainda, o 

eminente Relator que o descumprimento do dever de nomeação por parte 

da Administração Pública somente se justifica quando estiver 

acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os 

quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve 

radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação 

do edital (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral - Mérito - DJe de 3/10/11). Portanto, estando a 

apelante classificada dentro do número de vagas e, expirado o prazo do 

concurso público, forçoso concluir que ela tem mesmo direito à nomeação. 

(TJMT - Ap 58315/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015) 

Destaquei Nada obstante, ainda que assim o seja, isto é, ainda que de fato 

o impetrado haja contratado pessoal de maneira precária, o fato é que 

existem outros aprovados à sua frente, os quais não figuram no presente 

feito, portanto com melhores condições e direito que a impetrante, sendo 

entendimento defendido por este Juízo que tal fato ilide a concessão da 

liminar buscada, notadamente quando qualquer decisão proferida em 

sentido contrário extrapolaria a abrangência inter partes do presente 

decisum, haja vista atingir terceiros que não envolvidos no feito. Assim 

sendo, ante a existência de terceiros com melhores direitos ao impetrante, 

a denegação da segurança, com consequente confirmação da decisão 

liminar, é medida que impõe. 3. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do CPC, denego a segurança 

requestada, resolvendo o mérito, retificando o decisum liminar. 

Oficie-se/comunique-se o D. Relator do agravo de instrumento interposto, 

acerca desta sentença. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual 

e art. 25 da Lei 12.016/2009. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

em definitivo com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. Wagner 
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Código: 1002407-77.2017.8.11.0003 Impetrante: Priscila Sabaine 

Impetrado: José Carlos Junqueira de Araújo S E N T E N Ç A 1. Relatório. 

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por 

Priscila Sabaine, contra ato supostamente ilegal do Prefeito Municipal de 

Rondonópolis/MT, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, consistente na 

ausência de sua nomeação para o cargo de Enfermeiro, em que foi 

classificado, através do Edital de Concurso Público nº 01/2016. Para tanto, 

informa que ficou classificado na 42ª posição, na modalidade ampla 

concorrência, sendo que a Administração Pública impetrada não teria 

realizado a convocação dos demais aprovados, apesar do surgimento de 
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novas vagas, realizando contratação de profissionais temporários, para 

prestação de serviços referentes ao cargo em questão. A liminar fora 

deferida, para determinar que o impetrado promovesse a convocação e 

nomeação da impetrante, conforme Id. 6831086. Notificada, a autoridade 

coatora prestou informações, Id. 7271619. Interposto recurso de agravo 

de instrumento, pela impetrada, da decisão que concedeu a segurança. 

Concedida a liminar no recurso interposto, suspendendo a decisão que 

determinou a nomeação e convocação da parte impetrante, informações 

no Id. 8019375. O representante do Ministério Público manifestou pela 

concessão da segurança, Id. 8066942. Breve relato. 2. Fundamentação. 

Neste esteio, esclareço que o mandado de segurança é ação 

especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 5º, 

LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado por 

“habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu 

manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre 

os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do 

indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei nº 12.016/2009 -, a prova 

pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado. 

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser 

comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento 

inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely 

Lopes Meirelles: “é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 28) Insculpido no art. 5º, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional 

assegura o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, 

inclusive, como expressiva via de controle dos atos administrativos. No 

caso em tela, a parte impetrante busca a sua nomeação ao cargo de 

enfermeiro, para o qual foi classificado por meio do Concurso Público de 

edital nº 001/2016, promovido pelo Município de Rondonópolis/MT, com 

disposição de 16 (dezesseis) vagas para ampla concorrência, 04 (quatro) 

para pessoas com deficiência e 02 (duas) para baixa renda, tendo sido a 

parte autora classificada na 42ª posição para o referido cargo, na 

modalidade ampla concorrência. Sustenta que o impetrado nomeou para 

exercer o cargo em Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da 

Família – PSF mais de 89 pessoas, conforme faz prova as nomeações e a 

Relação de Servidores Ativos, retirada do Portal de Transparência, de 

modo que a vaga da impetrante, garantida por concurso público, está 

sendo ocupada de maneira indevida e ilegal. Acrescenta que estando a 

impetrante classificada na 38ª posição e tendo o impetrado nomeado e/ou 

contratado de forma precária e ilegal, a quantidade de 89 Enfermeiros 

nomeados em comissão, com a denominação Enfermeiro da Família, 

nasceu para aquela o direito subjetivo à nomeação. Da análise dos 

documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município de 

Rondonópolis/MT promoveu concurso público para provimento de cargos 

público Edital nº 01/2016. Como se vê, a impetrante foi classificada no 

concurso público fora do número de vagas previsto no edital, de modo que 

ela não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de 

direito. Nesta senda, consabido que ao candidato classificado fora do 

número de vagas ofertadas inicialmente pela Administração Pública não 

socorre direito líquido e certo à nomeação quando o surgimento de vaga 

ocorre posteriormente à publicação do edital, haja vista que nestes casos, 

não se encontra a Administração Pública vinculada ao provimento da 

vaga, mormente em vista ser ato discricionário por ela expedido com base 

em seu juízo de conveniência e oportunidade, podendo aproveitar ou não 

os candidatos somente classificados no certame. Neste sentido: A criação 

de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso público, não 

garante o direito à nomeação àqueles que foram aprovados fora das 

vagas originalmente previstas no edital do certame, por se tratar de ato 

discricionário da Administração, não havendo falar em direito adquirido, 

mas tão-somente em expectativa de direito. Precedentes: EDcl no REsp 

824.299/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 02/06/2008; 

RMS 27130/CE, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 

22/09/2008; RMS 11.208/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 

23/10/2000. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS 

26.947/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

2/12/2008, DJe 2/2/2009). O concurso objeto do feito, constante o edital 

em anexo, encontra-se vigente, sendo certo que, enquanto vigente o 

certame a Administração Pública possui juízo de discricionariedade, com 

base nos critérios de conveniência e oportunidade, no que tange à 

convocação dos candidatos aprovados (Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013). Neste 

sentido é a jurisprudência deste eg. TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA- 

CONCURSO PÚBLICO- CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE 

VAGAS- NOMEAÇÃO- PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO- ORDEM 

DENEGADA. Os candidatos classificados dentro do número de vagas 

oferecidas no edital do certame têm direito à investidura, desde que 

expirado o prazo de validade do certame, uma vez que, durante esse 

período, prevalece o juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração Pública. (TJMT - MS 137151/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

28/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) RECURSO DE APELAÇÃO – 

CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – CARGO DE 

FISIOTERAPEUTA – EDITAL N. 001/2007 – PREVISÃO DE TRÊS VAGAS – 

CANDIDATA APROVADA EM TERCEIRO LUGAR – NOMEAÇÃO 

ADMINISTRATIVA SOMENTE DA PRIMEIRA COLOCADA – CONCURSO 

EXPIRADO – SURGIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO 

APROVADO PLEITEAR EM JUÍZO SUA NOMEAÇÃO – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas”. E pontuou, ainda, o 

eminente Relator que o descumprimento do dever de nomeação por parte 

da Administração Pública somente se justifica quando estiver 

acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os 

quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve 

radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação 

do edital (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral - Mérito - DJe de 3/10/11). Portanto, estando a 

apelante classificada dentro do número de vagas e, expirado o prazo do 

concurso público, forçoso concluir que ela tem mesmo direito à nomeação. 

(TJMT - Ap 58315/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015) 

Destaquei Nada obstante, ainda que assim o seja, isto é, ainda que de fato 

o impetrado haja contratado pessoal de maneira precária, o fato é que 

existem outros aprovados à sua frente, os quais não figuram no presente 

feito, portanto com melhores condições e direito que a impetrante, sendo 

entendimento defendido por este Juízo que tal fato ilide a concessão da 

liminar buscada, notadamente quando qualquer decisão proferida em 

sentido contrário extrapolaria a abrangência inter partes do presente 

decisum, haja vista atingir terceiros que não envolvidos no feito. Assim 

sendo, ante a existência de terceiros com melhores direitos ao impetrante, 

a denegação da segurança, com consequente confirmação da decisão 

liminar, é medida que impõe. 3. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do CPC, denego a segurança 

requestada, resolvendo o mérito, retificando o decisum liminar. 

Oficie-se/comunique-se o D. Relator do agravo de instrumento interposto, 

acerca desta sentença. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual 

e art. 25 da Lei 12.016/2009. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

em definitivo com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. Wagner 
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Código: 1001513-04.2017.8.11.0003 Impetrante: Elaine Cristina Oenning 

Luz Impetrado: José Carlos Junqueira de Araújo S E N T E N Ç A 1. 

Relatório. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar 

impetrado por Elaine Cristina Oenning Luz, contra ato supostamente ilegal 

do Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT, Sr. José Carlos Junqueira de 

Araújo, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de 

Enfermeiro, em que foi classificado, através do Edital de Concurso Público 

nº 01/2016. Para tanto, informa que ficou classificado na 24ª posição, na 

modalidade ampla concorrência, sendo que a Administração Pública 

impetrada não teria realizado a convocação dos demais aprovados, 

apesar do surgimento de novas vagas, realizando contratação de 

profissionais temporários, para prestação de serviços referentes ao 

cargo em questão. A liminar fora deferida, para determinar que o 

impetrado promovesse a convocação e nomeação da impetrante, 

conforme Id. 5622657. Notificada, a autoridade coatora prestou 

informações, Id. 5847946. Interposto recurso de agravo de instrumento, 

pela impetrada, da decisão que concedeu a segurança, Id. 5880055. 

Concedida a liminar no recurso interposto, suspendendo a decisão que 

determinou a nomeação e convocação da parte impetrante, informações 

no Id. 6864193. O representante do Ministério Público manifestou pela 

concessão da segurança, Id. 6842924. Breve relato. 2. Fundamentação. 

Neste esteio, esclareço que o mandado de segurança é ação 

especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 5º, 

LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado por 

“habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu 

manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre 

os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do 

indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei nº 12.016/2009 -, a prova 

pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado. 

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser 

comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento 

inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely 

Lopes Meirelles: “é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 28) Insculpido no art. 5º, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional 

assegura o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, 

inclusive, como expressiva via de controle dos atos administrativos. No 

caso em tela, a parte impetrante busca a sua nomeação ao cargo de 

enfermeiro, para o qual foi classificado por meio do Concurso Público de 

edital nº 001/2016, promovido pelo Município de Rondonópolis/MT, com 

disposição de 16 (dezesseis) vagas para ampla concorrência, 04 (quatro) 

para pessoas com deficiência e 02 (duas) para baixa renda, tendo sido a 

parte autora classificada na 24ª posição para o referido cargo, na 

modalidade ampla concorrência. Sustenta que o impetrado nomeou para 

exercer o cargo em Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da 

Família – PSF mais de 89 pessoas, conforme faz prova as nomeações e a 

Relação de Servidores Ativos, retirada do Portal de Transparência, de 

modo que a vaga da impetrante, garantida por concurso público, está 

sendo ocupada de maneira indevida e ilegal. Acrescenta que estando a 

impetrante classificada na 38ª posição e tendo o impetrado nomeado e/ou 

contratado de forma precária e ilegal, a quantidade de 89 Enfermeiros 

nomeados em comissão, com a denominação Enfermeiro da Família, 

nasceu para aquela o direito subjetivo à nomeação. Da análise dos 

documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município de 

Rondonópolis/MT promoveu concurso público para provimento de cargos 

público Edital nº 01/2016. Como se vê, a impetrante foi classificada no 

concurso público fora do número de vagas previsto no edital, de modo que 

ela não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de 

direito. Nesta senda, consabido que ao candidato classificado fora do 

número de vagas ofertadas inicialmente pela Administração Pública não 

socorre direito líquido e certo à nomeação quando o surgimento de vaga 

ocorre posteriormente à publicação do edital, haja vista que nestes casos, 

não se encontra a Administração Pública vinculada ao provimento da 

vaga, mormente em vista ser ato discricionário por ela expedido com base 

em seu juízo de conveniência e oportunidade, podendo aproveitar ou não 

os candidatos somente classificados no certame. Neste sentido: A criação 

de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso público, não 

garante o direito à nomeação àqueles que foram aprovados fora das 

vagas originalmente previstas no edital do certame, por se tratar de ato 

discricionário da Administração, não havendo falar em direito adquirido, 

mas tão-somente em expectativa de direito. Precedentes: EDcl no REsp 

824.299/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 02/06/2008; 

RMS 27130/CE, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 

22/09/2008; RMS 11.208/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 

23/10/2000. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS 

26.947/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

2/12/2008, DJe 2/2/2009). O concurso objeto do feito, constante o edital 

em anexo, encontra-se vigente, sendo certo que, enquanto vigente o 

certame a Administração Pública possui juízo de discricionariedade, com 

base nos critérios de conveniência e oportunidade, no que tange à 

convocação dos candidatos aprovados (Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013). Neste 

sentido é a jurisprudência deste eg. TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA- 

CONCURSO PÚBLICO- CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE 

VAGAS- NOMEAÇÃO- PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO- ORDEM 

DENEGADA. Os candidatos classificados dentro do número de vagas 

oferecidas no edital do certame têm direito à investidura, desde que 

expirado o prazo de validade do certame, uma vez que, durante esse 

período, prevalece o juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração Pública. (TJMT - MS 137151/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

28/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) RECURSO DE APELAÇÃO – 

CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – CARGO DE 

FISIOTERAPEUTA – EDITAL N. 001/2007 – PREVISÃO DE TRÊS VAGAS – 

CANDIDATA APROVADA EM TERCEIRO LUGAR – NOMEAÇÃO 

ADMINISTRATIVA SOMENTE DA PRIMEIRA COLOCADA – CONCURSO 

EXPIRADO – SURGIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO 

APROVADO PLEITEAR EM JUÍZO SUA NOMEAÇÃO – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas”. E pontuou, ainda, o 

eminente Relator que o descumprimento do dever de nomeação por parte 

da Administração Pública somente se justifica quando estiver 

acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os 

quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve 

radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação 

do edital (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral - Mérito - DJe de 3/10/11). Portanto, estando a 

apelante classificada dentro do número de vagas e, expirado o prazo do 

concurso público, forçoso concluir que ela tem mesmo direito à nomeação. 

(TJMT - Ap 58315/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015) 

Destaquei Nada obstante, ainda que assim o seja, isto é, ainda que de fato 

o impetrado haja contratado pessoal de maneira precária, o fato é que 
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existem outros aprovados à sua frente, os quais não figuram no presente 

feito, portanto com melhores condições e direito que a impetrante, sendo 

entendimento defendido por este Juízo que tal fato ilide a concessão da 

liminar buscada, notadamente quando qualquer decisão proferida em 

sentido contrário extrapolaria a abrangência inter partes do presente 

decisum, haja vista atingir terceiros que não envolvidos no feito. Assim 

sendo, ante a existência de terceiros com melhores direitos ao impetrante, 

a denegação da segurança, com consequente confirmação da decisão 

liminar, é medida que impõe. 3. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do CPC, denego a segurança 

requestada, resolvendo o mérito, retificando o decisum liminar. 

Oficie-se/comunique-se o D. Relator do agravo de instrumento interposto, 

acerca desta sentença. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual 

e art. 25 da Lei 12.016/2009. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

em definitivo com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. Wagner 

Plaza Machado Junior Juiz de Direito
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Código: 1001573-74.2017.8.11.0003 Impetrante: Lazara Fernanda de 

Oliveira Mendonça Impetrado: José Carlos Junqueira de Araújo S E N T E N 

Ç A 1. Relatório. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar 

impetrado por Lazara Fernanda de Oliveira Mendonça, contra ato 

supostamente ilegal do Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT, Sr. José 

Carlos Junqueira de Araújo, consistente na ausência de sua nomeação 

para o cargo de Enfermeiro, em que foi classificado, através do Edital de 

Concurso Público nº 01/2016. Para tanto, informa que ficou classificado na 

05ª posição, para na modalidade baixa renda, sendo que a Administração 

Pública impetrada não teria realizado a convocação dos demais 

aprovados, apesar do surgimento de novas vagas, realizando contratação 

de profissionais temporários, para prestação de serviços referentes ao 

cargo em questão. A liminar fora deferida, para determinar que o 

impetrado promovesse a convocação e nomeação da impetrante, 

conforme Id. 5890491. Notificada, a autoridade coatora prestou 

informações, Id. 6670206. Interposto recurso de agravo de instrumento, 

pela impetrada, da decisão que concedeu a segurança. Concedida a 

liminar no recurso interposto, suspendendo a decisão que determinou a 

nomeação e convocação da parte impetrante, informações no Id. 8174984. 

O representante do Ministério Público manifestou pela concessão da 

segurança, Id. 6842924. Breve relato. 2. Fundamentação. Neste esteio, 

esclareço que o mandado de segurança é ação especialíssima, de 

natureza constitucional que, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/88, busca 

proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou 

“habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder 

for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu manejo, a 

prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus 

pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do indeferimento 

da petição inicial - art. 10, Lei nº 12.016/2009 -, a prova pré-constituída e 

irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado. Direito líquido e 

certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano 

(RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 

83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles: “é o que 

se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e 

apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de 

Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e 

Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28) Insculpido no art. 

5º, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional assegura o desfazimento 

de atos estatais ilegais, comportando-se, inclusive, como expressiva via 

de controle dos atos administrativos. No caso em tela, a parte impetrante 

busca a sua nomeação ao cargo de enfermeiro, para o qual foi 

classificado por meio do Concurso Público de edital nº 001/2016, 

promovido pelo Município de Rondonópolis/MT, com disposição de 16 

(dezesseis) vagas para ampla concorrência, 04 (quatro) para pessoas 

com deficiência e 02 (duas) para baixa renda, tendo sido a parte autora 

classificada na 05ª posição para o referido cargo, na modalidade baixa 

renda. Sustenta que o impetrado nomeou para exercer o cargo em 

Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da Família – PSF mais de 

89 pessoas, conforme faz prova as nomeações e a Relação de 

Servidores Ativos, retirada do Portal de Transparência, de modo que a 

vaga da impetrante, garantida por concurso público, está sendo ocupada 

de maneira indevida e ilegal. Acrescenta que estando a impetrante 

classificada na 38ª posição e tendo o impetrado nomeado e/ou contratado 

de forma precária e ilegal, a quantidade de 89 Enfermeiros nomeados em 

comissão, com a denominação Enfermeiro da Família, nasceu para aquela 

o direito subjetivo à nomeação. Da análise dos documentos encartados 

aos autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis/MT promoveu 

concurso público para provimento de cargos público Edital nº 01/2016. 

Como se vê, a impetrante foi classificada no concurso público fora do 

número de vagas previsto no edital, de modo que ela não tem direito 

subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito. Nesta 

senda, consabido que ao candidato classificado fora do número de vagas 

ofertadas inicialmente pela Administração Pública não socorre direito 

líquido e certo à nomeação quando o surgimento de vaga ocorre 

posteriormente à publicação do edital, haja vista que nestes casos, não se 

encontra a Administração Pública vinculada ao provimento da vaga, 

mormente em vista ser ato discricionário por ela expedido com base em 

seu juízo de conveniência e oportunidade, podendo aproveitar ou não os 

candidatos somente classificados no certame. Neste sentido: A criação de 

novas vagas, durante o prazo de validade do concurso público, não 

garante o direito à nomeação àqueles que foram aprovados fora das 

vagas originalmente previstas no edital do certame, por se tratar de ato 

discricionário da Administração, não havendo falar em direito adquirido, 

mas tão-somente em expectativa de direito. Precedentes: EDcl no REsp 

824.299/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 02/06/2008; 

RMS 27130/CE, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 

22/09/2008; RMS 11.208/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 

23/10/2000. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS 

26.947/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

2/12/2008, DJe 2/2/2009). O concurso objeto do feito, constante o edital 

em anexo, encontra-se vigente, sendo certo que, enquanto vigente o 

certame a Administração Pública possui juízo de discricionariedade, com 

base nos critérios de conveniência e oportunidade, no que tange à 

convocação dos candidatos aprovados (Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013). Neste 

sentido é a jurisprudência deste eg. TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA- 

CONCURSO PÚBLICO- CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE 

VAGAS- NOMEAÇÃO- PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO- ORDEM 

DENEGADA. Os candidatos classificados dentro do número de vagas 

oferecidas no edital do certame têm direito à investidura, desde que 

expirado o prazo de validade do certame, uma vez que, durante esse 

período, prevalece o juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração Pública. (TJMT - MS 137151/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

28/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) RECURSO DE APELAÇÃO – 

CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – CARGO DE 

FISIOTERAPEUTA – EDITAL N. 001/2007 – PREVISÃO DE TRÊS VAGAS – 

CANDIDATA APROVADA EM TERCEIRO LUGAR – NOMEAÇÃO 

ADMINISTRATIVA SOMENTE DA PRIMEIRA COLOCADA – CONCURSO 

EXPIRADO – SURGIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO 
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APROVADO PLEITEAR EM JUÍZO SUA NOMEAÇÃO – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas”. E pontuou, ainda, o 

eminente Relator que o descumprimento do dever de nomeação por parte 

da Administração Pública somente se justifica quando estiver 

acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os 

quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve 

radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação 

do edital (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral - Mérito - DJe de 3/10/11). Portanto, estando a 

apelante classificada dentro do número de vagas e, expirado o prazo do 

concurso público, forçoso concluir que ela tem mesmo direito à nomeação. 

(TJMT - Ap 58315/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015) 

Destaquei Nada obstante, ainda que assim o seja, isto é, ainda que de fato 

o impetrado haja contratado pessoal de maneira precária, o fato é que 

existem outros aprovados à sua frente, os quais não figuram no presente 

feito, portanto com melhores condições e direito que a impetrante, sendo 

entendimento defendido por este Juízo que tal fato ilide a concessão da 

liminar buscada, notadamente quando qualquer decisão proferida em 

sentido contrário extrapolaria a abrangência inter partes do presente 

decisum, haja vista atingir terceiros que não envolvidos no feito. Assim 

sendo, ante a existência de terceiros com melhores direitos ao impetrante, 

a denegação da segurança, com consequente confirmação da decisão 

liminar, é medida que impõe. 3. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do CPC, denego a segurança 

requestada, resolvendo o mérito, retificando o decisum liminar. 

Oficie-se/comunique-se o D. Relator do agravo de instrumento interposto, 

acerca desta sentença. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual 

e art. 25 da Lei 12.016/2009. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

em definitivo com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. Wagner 
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Código: 1002175-65.2017.8.11.0003 Impetrante: Lidiane de Oliveira Teles 

Impetrado: José Carlos Junqueira de Araújo S E N T E N Ç A 1. Relatório. 

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por 

Lidiane de Oliveira Teles, contra ato supostamente ilegal do Prefeito 

Municipal de Rondonópolis/MT, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, 

consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Enfermeiro, 

em que foi classificado, através do Edital de Concurso Público nº 01/2016. 

Para tanto, informa que ficou classificado na 34ª posição, na modalidade 

ampla concorrência, sendo que a Administração Pública impetrada não 

teria realizado a convocação dos demais aprovados, apesar do 

surgimento de novas vagas, realizando contratação de profissionais 

temporários, para prestação de serviços referentes ao cargo em questão. 

A liminar fora deferida, para determinar que o impetrado promovesse a 

convocação e nomeação da impetrante, conforme Id. 6107529. Notificada, 

a autoridade coatora deixou transcorrer o prazo para prestar 

informações, Id. 7266839. Interposto recurso de agravo de instrumento, 

pela impetrada, da decisão que concedeu a segurança. Concedida a 

liminar no recurso interposto, suspendendo a decisão que determinou a 

nomeação e convocação da parte impetrante, informações no Id. 7288743. 

O representante do Ministério Público manifestou pela concessão da 

segurança, Id. 7339322. Breve relato. 2. Fundamentação. Neste esteio, 

esclareço que o mandado de segurança é ação especialíssima, de 

natureza constitucional que, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/88, busca 

proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou 

“habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder 

for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu manejo, a 

prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus 

pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do indeferimento 

da petição inicial - art. 10, Lei nº 12.016/2009 -, a prova pré-constituída e 

irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado. Direito líquido e 

certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano 

(RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 

83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles: “é o que 

se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e 

apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de 

Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e 

Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28) Insculpido no art. 

5º, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional assegura o desfazimento 

de atos estatais ilegais, comportando-se, inclusive, como expressiva via 

de controle dos atos administrativos. No caso em tela, a parte impetrante 

busca a sua nomeação ao cargo de enfermeiro, para o qual foi 

classificado por meio do Concurso Público de edital nº 001/2016, 

promovido pelo Município de Rondonópolis/MT, com disposição de 16 

(dezesseis) vagas para ampla concorrência, 04 (quatro) para pessoas 

com deficiência e 02 (duas) para baixa renda, tendo sido a parte autora 

classificada na 34ª posição para o referido cargo, na modalidade ampla 

concorrência. Sustenta que o impetrado nomeou para exercer o cargo em 

Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da Família – PSF mais de 

89 pessoas, conforme faz prova as nomeações e a Relação de 

Servidores Ativos, retirada do Portal de Transparência, de modo que a 

vaga da impetrante, garantida por concurso público, está sendo ocupada 

de maneira indevida e ilegal. Acrescenta que estando a impetrante 

classificada na 38ª posição e tendo o impetrado nomeado e/ou contratado 

de forma precária e ilegal, a quantidade de 89 Enfermeiros nomeados em 

comissão, com a denominação Enfermeiro da Família, nasceu para aquela 

o direito subjetivo à nomeação. Da análise dos documentos encartados 

aos autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis/MT promoveu 

concurso público para provimento de cargos público Edital nº 01/2016. 

Como se vê, a impetrante foi classificada no concurso público fora do 

número de vagas previsto no edital, de modo que ela não tem direito 

subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito. Nesta 

senda, consabido que ao candidato classificado fora do número de vagas 

ofertadas inicialmente pela Administração Pública não socorre direito 

líquido e certo à nomeação quando o surgimento de vaga ocorre 

posteriormente à publicação do edital, haja vista que nestes casos, não se 

encontra a Administração Pública vinculada ao provimento da vaga, 

mormente em vista ser ato discricionário por ela expedido com base em 

seu juízo de conveniência e oportunidade, podendo aproveitar ou não os 

candidatos somente classificados no certame. Neste sentido: A criação de 

novas vagas, durante o prazo de validade do concurso público, não 

garante o direito à nomeação àqueles que foram aprovados fora das 

vagas originalmente previstas no edital do certame, por se tratar de ato 

discricionário da Administração, não havendo falar em direito adquirido, 

mas tão-somente em expectativa de direito. Precedentes: EDcl no REsp 

824.299/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 02/06/2008; 

RMS 27130/CE, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 

22/09/2008; RMS 11.208/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 

23/10/2000. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS 

26.947/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

2/12/2008, DJe 2/2/2009). O concurso objeto do feito, constante o edital 
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em anexo, encontra-se vigente, sendo certo que, enquanto vigente o 

certame a Administração Pública possui juízo de discricionariedade, com 

base nos critérios de conveniência e oportunidade, no que tange à 

convocação dos candidatos aprovados (Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013). Neste 

sentido é a jurisprudência deste eg. TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA- 

CONCURSO PÚBLICO- CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE 

VAGAS- NOMEAÇÃO- PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO- ORDEM 

DENEGADA. Os candidatos classificados dentro do número de vagas 

oferecidas no edital do certame têm direito à investidura, desde que 

expirado o prazo de validade do certame, uma vez que, durante esse 

período, prevalece o juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração Pública. (TJMT - MS 137151/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

28/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) RECURSO DE APELAÇÃO – 

CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – CARGO DE 

FISIOTERAPEUTA – EDITAL N. 001/2007 – PREVISÃO DE TRÊS VAGAS – 

CANDIDATA APROVADA EM TERCEIRO LUGAR – NOMEAÇÃO 

ADMINISTRATIVA SOMENTE DA PRIMEIRA COLOCADA – CONCURSO 

EXPIRADO – SURGIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO 

APROVADO PLEITEAR EM JUÍZO SUA NOMEAÇÃO – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas”. E pontuou, ainda, o 

eminente Relator que o descumprimento do dever de nomeação por parte 

da Administração Pública somente se justifica quando estiver 

acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os 

quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve 

radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação 

do edital (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral - Mérito - DJe de 3/10/11). Portanto, estando a 

apelante classificada dentro do número de vagas e, expirado o prazo do 

concurso público, forçoso concluir que ela tem mesmo direito à nomeação. 

(TJMT - Ap 58315/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015) 

Destaquei Nada obstante, ainda que assim o seja, isto é, ainda que de fato 

o impetrado haja contratado pessoal de maneira precária, o fato é que 

existem outros aprovados à sua frente, os quais não figuram no presente 

feito, portanto com melhores condições e direito que a impetrante, sendo 

entendimento defendido por este Juízo que tal fato ilide a concessão da 

liminar buscada, notadamente quando qualquer decisão proferida em 

sentido contrário extrapolaria a abrangência inter partes do presente 

decisum, haja vista atingir terceiros que não envolvidos no feito. Assim 

sendo, ante a existência de terceiros com melhores direitos ao impetrante, 

a denegação da segurança, com consequente confirmação da decisão 

liminar, é medida que impõe. 3. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do CPC, denego a segurança 

requestada, resolvendo o mérito, retificando o decisum liminar. 

Oficie-se/comunique-se o D. Relator do agravo de instrumento interposto, 

acerca desta sentença. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual 

e art. 25 da Lei 12.016/2009. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

em definitivo com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. Wagner 
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Código: 1005019-65.2017.8.11.0003 Impetrante: Ana Caroline Lara 

Impetrado: José Carlos Junqueira de Araújo S E N T E N Ç A 1. Relatório. 

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Ana 

Caroline Lara, contra ato supostamente ilegal do Prefeito Municipal de 

Rondonópolis/MT, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, consistente na 

ausência de sua nomeação para o cargo de Enfermeiro, em que foi 

classificado, através do Edital de Concurso Público nº 01/2016. Para tanto, 

informa que ficou classificado na 21ª posição, na modalidade ampla 

concorrência, sendo que a Administração Pública impetrada não teria 

realizado a convocação dos demais aprovados, apesar do surgimento de 

novas vagas, realizando contratação de profissionais temporários, para 

prestação de serviços referentes ao cargo em questão. A liminar fora 

indeferida, conforme Id. 9871123. Notificada, a autoridade coatora prestou 

informações, Id. 10225319. O representante do Ministério Público 

manifestou pela concessão da segurança, Id. 10748045. Breve relato. 2. 

Fundamentação. Neste esteio, esclareço que o mandado de segurança é 

ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 

5º, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado 

por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, 

para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou 

seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob 

pena do indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei nº 12.016/2009 -, a 

prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser 

tutelado. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser 

comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento 

inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely 

Lopes Meirelles: “é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 28) Insculpido no art. 5º, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional 

assegura o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, 

inclusive, como expressiva via de controle dos atos administrativos. No 

caso em tela, a parte impetrante busca a sua nomeação ao cargo de 

enfermeiro, para o qual foi classificado por meio do Concurso Público de 

edital nº 001/2016, promovido pelo Município de Rondonópolis/MT, com 

disposição de 16 (dezesseis) vagas para ampla concorrência, 04 (quatro) 

para pessoas com deficiência e 02 (duas) para baixa renda, tendo sido a 

parte autora classificada na 21ª posição para o referido cargo, na 

modalidade ampla concorrência. Sustenta que o impetrado nomeou para 

exercer o cargo em Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da 

Família – PSF mais de 89 pessoas, conforme faz prova as nomeações e a 

Relação de Servidores Ativos, retirada do Portal de Transparência, de 

modo que a vaga da impetrante, garantida por concurso público, está 

sendo ocupada de maneira indevida e ilegal. Acrescenta que estando a 

impetrante classificada na 38ª posição e tendo o impetrado nomeado e/ou 

contratado de forma precária e ilegal, a quantidade de 89 Enfermeiros 

nomeados em comissão, com a denominação Enfermeiro da Família, 

nasceu para aquela o direito subjetivo à nomeação. Da análise dos 

documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município de 

Rondonópolis/MT promoveu concurso público para provimento de cargos 

público Edital nº 01/2016. Como se vê, a impetrante foi classificada no 

concurso público fora do número de vagas previsto no edital, de modo que 

ela não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de 

direito. Nesta senda, consabido que ao candidato classificado fora do 

número de vagas ofertadas inicialmente pela Administração Pública não 
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socorre direito líquido e certo à nomeação quando o surgimento de vaga 

ocorre posteriormente à publicação do edital, haja vista que nestes casos, 

não se encontra a Administração Pública vinculada ao provimento da 

vaga, mormente em vista ser ato discricionário por ela expedido com base 

em seu juízo de conveniência e oportunidade, podendo aproveitar ou não 

os candidatos somente classificados no certame. Neste sentido: A criação 

de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso público, não 

garante o direito à nomeação àqueles que foram aprovados fora das 

vagas originalmente previstas no edital do certame, por se tratar de ato 

discricionário da Administração, não havendo falar em direito adquirido, 

mas tão-somente em expectativa de direito. Precedentes: EDcl no REsp 

824.299/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 02/06/2008; 

RMS 27130/CE, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 

22/09/2008; RMS 11.208/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 

23/10/2000. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS 

26.947/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

2/12/2008, DJe 2/2/2009). O concurso objeto do feito, constante o edital 

em anexo, encontra-se vigente, sendo certo que, enquanto vigente o 

certame a Administração Pública possui juízo de discricionariedade, com 

base nos critérios de conveniência e oportunidade, no que tange à 

convocação dos candidatos aprovados (Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013). Neste 

sentido é a jurisprudência deste eg. TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA- 

CONCURSO PÚBLICO- CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE 

VAGAS- NOMEAÇÃO- PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO- ORDEM 

DENEGADA. Os candidatos classificados dentro do número de vagas 

oferecidas no edital do certame têm direito à investidura, desde que 

expirado o prazo de validade do certame, uma vez que, durante esse 

período, prevalece o juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração Pública. (TJMT - MS 137151/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

28/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) RECURSO DE APELAÇÃO – 

CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – CARGO DE 

FISIOTERAPEUTA – EDITAL N. 001/2007 – PREVISÃO DE TRÊS VAGAS – 

CANDIDATA APROVADA EM TERCEIRO LUGAR – NOMEAÇÃO 

ADMINISTRATIVA SOMENTE DA PRIMEIRA COLOCADA – CONCURSO 

EXPIRADO – SURGIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO 

APROVADO PLEITEAR EM JUÍZO SUA NOMEAÇÃO – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas”. E pontuou, ainda, o 

eminente Relator que o descumprimento do dever de nomeação por parte 

da Administração Pública somente se justifica quando estiver 

acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os 

quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve 

radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação 

do edital (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral - Mérito - DJe de 3/10/11). Portanto, estando a 

apelante classificada dentro do número de vagas e, expirado o prazo do 

concurso público, forçoso concluir que ela tem mesmo direito à nomeação. 

(TJMT - Ap 58315/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015) 

Destaquei Nada obstante, ainda que assim o seja, isto é, ainda que de fato 

o impetrado haja contratado pessoal de maneira precária, o fato é que 

existem outros aprovados à sua frente, os quais não figuram no presente 

feito, portanto com melhores condições e direito que a impetrante, sendo 

entendimento defendido por este Juízo que tal fato ilide a concessão da 

liminar buscada, notadamente quando qualquer decisão proferida em 

sentido contrário extrapolaria a abrangência inter partes do presente 

decisum, haja vista atingir terceiros que não envolvidos no feito. Assim 

sendo, ante a existência de terceiros com melhores direitos ao impetrante, 

a denegação da segurança, com consequente confirmação da decisão 

liminar, é medida que impõe. 3. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do CPC, denego a segurança 

requestada, resolvendo o mérito, ratificando o decisum liminar. 

Oficie-se/comunique-se o D. Relator do agravo de instrumento interposto, 

acerca desta sentença. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual 

e art. 25 da Lei 12.016/2009. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

em definitivo com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. Wagner 
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Código: 1006172-56.2017.8.11.0003 Impetrante: Beatriz Amaro Rocha 

Impetrado: José Carlos Junqueira de Araújo S E N T E N Ç A 1. Relatório. 

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por 

Beatriz Amaro Rocha, contra ato supostamente ilegal do Prefeito Municipal 

de Rondonópolis/MT, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, consistente na 

ausência de sua nomeação para o cargo de Enfermeiro, em que foi 

classificado, através do Edital de Concurso Público nº 01/2016. Para tanto, 

informa que ficou classificado na 45ª posição, na modalidade ampla 

concorrência, sendo que a Administração Pública impetrada não teria 

realizado a convocação dos demais aprovados, apesar do surgimento de 

novas vagas, realizando contratação de profissionais temporários, para 

prestação de serviços referentes ao cargo em questão. A liminar fora 

indeferida, conforme Id. 9804405. Notificada, a autoridade coatora prestou 

informações, Id. 10280515. O representante do Ministério Público 

manifestou pela concessão da segurança, Id. 11040553. Breve relato. 2. 

Fundamentação. Neste esteio, esclareço que o mandado de segurança é 

ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 

5º, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado 

por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, 

para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou 

seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob 

pena do indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei nº 12.016/2009 -, a 

prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser 

tutelado. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser 

comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento 

inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely 

Lopes Meirelles: “é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 28) Insculpido no art. 5º, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional 

assegura o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, 

inclusive, como expressiva via de controle dos atos administrativos. No 

caso em tela, a parte impetrante busca a sua nomeação ao cargo de 

enfermeiro, para o qual foi classificado por meio do Concurso Público de 

edital nº 001/2016, promovido pelo Município de Rondonópolis/MT, com 

disposição de 16 (dezesseis) vagas para ampla concorrência, 04 (quatro) 

para pessoas com deficiência e 02 (duas) para baixa renda, tendo sido a 

parte autora classificada na 45ª posição para o referido cargo, na 

modalidade ampla concorrência. Sustenta que o impetrado nomeou para 
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exercer o cargo em Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da 

Família – PSF mais de 89 pessoas, conforme faz prova as nomeações e a 

Relação de Servidores Ativos, retirada do Portal de Transparência, de 

modo que a vaga da impetrante, garantida por concurso público, está 

sendo ocupada de maneira indevida e ilegal. Acrescenta que estando a 

impetrante classificada na 38ª posição e tendo o impetrado nomeado e/ou 

contratado de forma precária e ilegal, a quantidade de 89 Enfermeiros 

nomeados em comissão, com a denominação Enfermeiro da Família, 

nasceu para aquela o direito subjetivo à nomeação. Da análise dos 

documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município de 

Rondonópolis/MT promoveu concurso público para provimento de cargos 

público Edital nº 01/2016. Como se vê, a impetrante foi classificada no 

concurso público fora do número de vagas previsto no edital, de modo que 

ela não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de 

direito. Nesta senda, consabido que ao candidato classificado fora do 

número de vagas ofertadas inicialmente pela Administração Pública não 

socorre direito líquido e certo à nomeação quando o surgimento de vaga 

ocorre posteriormente à publicação do edital, haja vista que nestes casos, 

não se encontra a Administração Pública vinculada ao provimento da 

vaga, mormente em vista ser ato discricionário por ela expedido com base 

em seu juízo de conveniência e oportunidade, podendo aproveitar ou não 

os candidatos somente classificados no certame. Neste sentido: A criação 

de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso público, não 

garante o direito à nomeação àqueles que foram aprovados fora das 

vagas originalmente previstas no edital do certame, por se tratar de ato 

discricionário da Administração, não havendo falar em direito adquirido, 

mas tão-somente em expectativa de direito. Precedentes: EDcl no REsp 

824.299/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 02/06/2008; 

RMS 27130/CE, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 

22/09/2008; RMS 11.208/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 

23/10/2000. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS 

26.947/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

2/12/2008, DJe 2/2/2009). O concurso objeto do feito, constante o edital 

em anexo, encontra-se vigente, sendo certo que, enquanto vigente o 

certame a Administração Pública possui juízo de discricionariedade, com 

base nos critérios de conveniência e oportunidade, no que tange à 

convocação dos candidatos aprovados (Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013). Neste 

sentido é a jurisprudência deste eg. TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA- 

CONCURSO PÚBLICO- CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE 

VAGAS- NOMEAÇÃO- PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO- ORDEM 

DENEGADA. Os candidatos classificados dentro do número de vagas 

oferecidas no edital do certame têm direito à investidura, desde que 

expirado o prazo de validade do certame, uma vez que, durante esse 

período, prevalece o juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração Pública. (TJMT - MS 137151/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

28/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) RECURSO DE APELAÇÃO – 

CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – CARGO DE 

FISIOTERAPEUTA – EDITAL N. 001/2007 – PREVISÃO DE TRÊS VAGAS – 

CANDIDATA APROVADA EM TERCEIRO LUGAR – NOMEAÇÃO 

ADMINISTRATIVA SOMENTE DA PRIMEIRA COLOCADA – CONCURSO 

EXPIRADO – SURGIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO 

APROVADO PLEITEAR EM JUÍZO SUA NOMEAÇÃO – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas”. E pontuou, ainda, o 

eminente Relator que o descumprimento do dever de nomeação por parte 

da Administração Pública somente se justifica quando estiver 

acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os 

quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve 

radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação 

do edital (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral - Mérito - DJe de 3/10/11). Portanto, estando a 

apelante classificada dentro do número de vagas e, expirado o prazo do 

concurso público, forçoso concluir que ela tem mesmo direito à nomeação. 

(TJMT - Ap 58315/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015) 

Destaquei Nada obstante, ainda que assim o seja, isto é, ainda que de fato 

o impetrado haja contratado pessoal de maneira precária, o fato é que 

existem outros aprovados à sua frente, os quais não figuram no presente 

feito, portanto com melhores condições e direito que a impetrante, sendo 

entendimento defendido por este Juízo que tal fato ilide a concessão da 

liminar buscada, notadamente quando qualquer decisão proferida em 

sentido contrário extrapolaria a abrangência inter partes do presente 

decisum, haja vista atingir terceiros que não envolvidos no feito. Assim 

sendo, ante a existência de terceiros com melhores direitos ao impetrante, 

a denegação da segurança, com consequente confirmação da decisão 

liminar, é medida que impõe. 3. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do CPC, denego a segurança 

requestada, resolvendo o mérito, ratificando o decisum liminar. Sentença 

não sujeita ao duplo grau de jurisdição. Sem custas e honorários, 

conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25 da Lei 

12.016/2009. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo 

com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 
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Código: 1005972-49.2017.8.11.0003 Impetrante: Angela Maria Barboza 

Forte Impetrado: José Carlos Junqueira de Araújo S E N T E N Ç A 1. 

Relatório. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar 

impetrado por Angela Maria Barboza Forte, contra ato supostamente ilegal 

do Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT, Sr. José Carlos Junqueira de 

Araújo, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de 

Enfermeiro, em que foi classificado, através do Edital de Concurso Público 

nº 01/2016. Para tanto, informa que ficou classificado na 29ª posição, na 

modalidade ampla concorrência, sendo que a Administração Pública 

impetrada não teria realizado a convocação dos demais aprovados, 

apesar do surgimento de novas vagas, realizando contratação de 

profissionais temporários, para prestação de serviços referentes ao 

cargo em questão. A liminar fora indeferida, conforme Id. 9671154. 

Notificada, a autoridade coatora deixou transcorrer o prazo para prestar 

informações, Id. 10829813. O representante do Ministério Público 

manifestou pela concessão da segurança, Id. 11011133. Breve relato. 2. 

Fundamentação. Neste esteio, esclareço que o mandado de segurança é 

ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 

5º, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado 

por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, 

para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou 

seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob 

pena do indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei nº 12.016/2009 -, a 

prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser 

tutelado. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser 

comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento 

inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely 

Lopes Meirelles: “é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 
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por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 28) Insculpido no art. 5º, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional 

assegura o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, 

inclusive, como expressiva via de controle dos atos administrativos. No 

caso em tela, a parte impetrante busca a sua nomeação ao cargo de 

enfermeiro, para o qual foi classificado por meio do Concurso Público de 

edital nº 001/2016, promovido pelo Município de Rondonópolis/MT, com 

disposição de 16 (dezesseis) vagas para ampla concorrência, 04 (quatro) 

para pessoas com deficiência e 02 (duas) para baixa renda, tendo sido a 

parte autora classificada na 29ª posição para o referido cargo, na 

modalidade ampla concorrência. Sustenta que o impetrado nomeou para 

exercer o cargo em Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da 

Família – PSF mais de 89 pessoas, conforme faz prova as nomeações e a 

Relação de Servidores Ativos, retirada do Portal de Transparência, de 

modo que a vaga da impetrante, garantida por concurso público, está 

sendo ocupada de maneira indevida e ilegal. Acrescenta que estando a 

impetrante classificada na 38ª posição e tendo o impetrado nomeado e/ou 

contratado de forma precária e ilegal, a quantidade de 89 Enfermeiros 

nomeados em comissão, com a denominação Enfermeiro da Família, 

nasceu para aquela o direito subjetivo à nomeação. Da análise dos 

documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município de 

Rondonópolis/MT promoveu concurso público para provimento de cargos 

público Edital nº 01/2016. Como se vê, a impetrante foi classificada no 

concurso público fora do número de vagas previsto no edital, de modo que 

ela não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de 

direito. Nesta senda, consabido que ao candidato classificado fora do 

número de vagas ofertadas inicialmente pela Administração Pública não 

socorre direito líquido e certo à nomeação quando o surgimento de vaga 

ocorre posteriormente à publicação do edital, haja vista que nestes casos, 

não se encontra a Administração Pública vinculada ao provimento da 

vaga, mormente em vista ser ato discricionário por ela expedido com base 

em seu juízo de conveniência e oportunidade, podendo aproveitar ou não 

os candidatos somente classificados no certame. Neste sentido: A criação 

de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso público, não 

garante o direito à nomeação àqueles que foram aprovados fora das 

vagas originalmente previstas no edital do certame, por se tratar de ato 

discricionário da Administração, não havendo falar em direito adquirido, 

mas tão-somente em expectativa de direito. Precedentes: EDcl no REsp 

824.299/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 02/06/2008; 

RMS 27130/CE, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 

22/09/2008; RMS 11.208/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 

23/10/2000. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS 

26.947/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

2/12/2008, DJe 2/2/2009). O concurso objeto do feito, constante o edital 

em anexo, encontra-se vigente, sendo certo que, enquanto vigente o 

certame a Administração Pública possui juízo de discricionariedade, com 

base nos critérios de conveniência e oportunidade, no que tange à 

convocação dos candidatos aprovados (Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013). Neste 

sentido é a jurisprudência deste eg. TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA- 

CONCURSO PÚBLICO- CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE 

VAGAS- NOMEAÇÃO- PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO- ORDEM 

DENEGADA. Os candidatos classificados dentro do número de vagas 

oferecidas no edital do certame têm direito à investidura, desde que 

expirado o prazo de validade do certame, uma vez que, durante esse 

período, prevalece o juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração Pública. (TJMT - MS 137151/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

28/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) RECURSO DE APELAÇÃO – 

CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – CARGO DE 

FISIOTERAPEUTA – EDITAL N. 001/2007 – PREVISÃO DE TRÊS VAGAS – 

CANDIDATA APROVADA EM TERCEIRO LUGAR – NOMEAÇÃO 

ADMINISTRATIVA SOMENTE DA PRIMEIRA COLOCADA – CONCURSO 

EXPIRADO – SURGIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO 

APROVADO PLEITEAR EM JUÍZO SUA NOMEAÇÃO – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas”. E pontuou, ainda, o 

eminente Relator que o descumprimento do dever de nomeação por parte 

da Administração Pública somente se justifica quando estiver 

acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os 

quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve 

radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação 

do edital (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral - Mérito - DJe de 3/10/11). Portanto, estando a 

apelante classificada dentro do número de vagas e, expirado o prazo do 

concurso público, forçoso concluir que ela tem mesmo direito à nomeação. 

(TJMT - Ap 58315/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015) 

Destaquei Nada obstante, ainda que assim o seja, isto é, ainda que de fato 

o impetrado haja contratado pessoal de maneira precária, o fato é que 

existem outros aprovados à sua frente, os quais não figuram no presente 

feito, portanto com melhores condições e direito que a impetrante, sendo 

entendimento defendido por este Juízo que tal fato ilide a concessão da 

liminar buscada, notadamente quando qualquer decisão proferida em 

sentido contrário extrapolaria a abrangência inter partes do presente 

decisum, haja vista atingir terceiros que não envolvidos no feito. Assim 

sendo, ante a existência de terceiros com melhores direitos ao impetrante, 

a denegação da segurança, com consequente confirmação da decisão 

liminar, é medida que impõe. 3. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do CPC, denego a segurança 

requestada, resolvendo o mérito, ratificando o decisum liminar. Sentença 

não sujeita ao duplo grau de jurisdição. Sem custas e honorários, 

conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25 da Lei 

12.016/2009. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo 

com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 
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Código: 1008829-68.2017.8.11.0003 Impetrante: Ana Maria Lino Impetrado: 

José Carlos Junqueira de Araújo S E N T E N Ç A 1. Relatório. Trata-se de 

mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Ana Maria Lino, 

contra ato supostamente ilegal do Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT, 

Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, consistente na ausência de sua 

nomeação para o cargo de Enfermeiro, em que foi classificado, através do 

Edital de Concurso Público nº 01/2016. Para tanto, informa que ficou 

classificado na 18ª posição, na modalidade ampla concorrência, sendo 

que a Administração Pública impetrada não teria realizado a convocação 

dos demais aprovados, apesar do surgimento de novas vagas, realizando 

contratação de profissionais temporários, para prestação de serviços 

referentes ao cargo em questão. A liminar fora indeferida, conforme Id. 

10569096. Notificada, a autoridade coatora deixou transcorrer o prazo 

para prestar informações, Id. 11002619. O representante do Ministério 

Público manifestou pela concessão da segurança, Id. 11042183. Breve 

relato. 2. Fundamentação. Neste esteio, esclareço que o mandado de 
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segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos 

termos do art. 5º, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, 

não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, 

exigindo-se, então, para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão 

deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e 

essenciais exige, sob pena do indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei 

nº 12.016/2009 -, a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e 

certeza do direito a ser tutelado. Direito líquido e certo é o que resulta de 

fato certo, capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 

147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). 

Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles: “é o que se apresenta manifesto 

na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. 

São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28) Insculpido no art. 5º, LXIX, da CF/88, 

este remédio constitucional assegura o desfazimento de atos estatais 

ilegais, comportando-se, inclusive, como expressiva via de controle dos 

atos administrativos. No caso em tela, a parte impetrante busca a sua 

nomeação ao cargo de enfermeiro, para o qual foi classificado por meio do 

Concurso Público de edital nº 001/2016, promovido pelo Município de 

Rondonópolis/MT, com disposição de 16 (dezesseis) vagas para ampla 

concorrência, 04 (quatro) para pessoas com deficiência e 02 (duas) para 

baixa renda, tendo sido a parte autora classificada na 18ª posição para o 

referido cargo, na modalidade ampla concorrência. Sustenta que o 

impetrado nomeou para exercer o cargo em Comissão de Enfermeiro do 

Programa de Saúde da Família – PSF mais de 89 pessoas, conforme faz 

prova as nomeações e a Relação de Servidores Ativos, retirada do Portal 

de Transparência, de modo que a vaga da impetrante, garantida por 

concurso público, está sendo ocupada de maneira indevida e ilegal. 

Acrescenta que estando a impetrante classificada na 38ª posição e tendo 

o impetrado nomeado e/ou contratado de forma precária e ilegal, a 

quantidade de 89 Enfermeiros nomeados em comissão, com a 

denominação Enfermeiro da Família, nasceu para aquela o direito subjetivo 

à nomeação. Da análise dos documentos encartados aos autos, 

verifica-se que o Município de Rondonópolis/MT promoveu concurso 

público para provimento de cargos público Edital nº 01/2016. Como se vê, 

a impetrante foi classificada no concurso público fora do número de vagas 

previsto no edital, de modo que ela não tem direito subjetivo à nomeação, 

mas tão somente expectativa de direito. Nesta senda, consabido que ao 

candidato classificado fora do número de vagas ofertadas inicialmente 

pela Administração Pública não socorre direito líquido e certo à nomeação 

quando o surgimento de vaga ocorre posteriormente à publicação do 

edital, haja vista que nestes casos, não se encontra a Administração 

Pública vinculada ao provimento da vaga, mormente em vista ser ato 

discricionário por ela expedido com base em seu juízo de conveniência e 

oportunidade, podendo aproveitar ou não os candidatos somente 

classificados no certame. Neste sentido: A criação de novas vagas, 

durante o prazo de validade do concurso público, não garante o direito à 

nomeação àqueles que foram aprovados fora das vagas originalmente 

previstas no edital do certame, por se tratar de ato discricionário da 

Administração, não havendo falar em direito adquirido, mas tão-somente 

em expectativa de direito. Precedentes: EDcl no REsp 824.299/RS, 5ª 

Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 02/06/2008; RMS 27130/CE, 

5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 22/09/2008; RMS 

11.208/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 23/10/2000. Agravo 

regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS 26.947/CE, Rel. Ministro FELIX 

FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/12/2008, DJe 2/2/2009). O 

concurso objeto do feito, constante o edital em anexo, encontra-se 

vigente, sendo certo que, enquanto vigente o certame a Administração 

Pública possui juízo de discricionariedade, com base nos critérios de 

conveniência e oportunidade, no que tange à convocação dos candidatos 

aprovados (Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Primeira Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013). Neste sentido é a 

jurisprudência deste eg. TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA- CONCURSO 

PÚBLICO- CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS- 

NOMEAÇÃO- PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - CONVENIÊNCIA E 

OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO- ORDEM DENEGADA. Os 

candidatos classificados dentro do número de vagas oferecidas no edital 

do certame têm direito à investidura, desde que expirado o prazo de 

validade do certame, uma vez que, durante esse período, prevalece o 

juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. (TJMT - 

MS 137151/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/04/2016, Publicado no DJE 

09/05/2016) RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – 

MUNICÍPIO DE PARANATINGA – CARGO DE FISIOTERAPEUTA – EDITAL N. 

001/2007 – PREVISÃO DE TRÊS VAGAS – CANDIDATA APROVADA EM 

TERCEIRO LUGAR – NOMEAÇÃO ADMINISTRATIVA SOMENTE DA 

PRIMEIRA COLOCADA – CONCURSO EXPIRADO – SURGIMENTO DO 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO APROVADO PLEITEAR EM 

JUÍZO SUA NOMEAÇÃO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Dentro do prazo de 

validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no 

qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria 

nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do 

concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder 

público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico 

de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados 

no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, 

portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado 

dentro desse número de vagas”. E pontuou, ainda, o eminente Relator que 

o descumprimento do dever de nomeação por parte da Administração 

Pública somente se justifica quando estiver acompanhado de fatos 

supervenientes de excepcional circunstância, os quais, por serem 

imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve radical 

modificação das condições existentes por ocasião da publicação do edital 

(RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Repercussão 

Geral - Mérito - DJe de 3/10/11). Portanto, estando a apelante classificada 

dentro do número de vagas e, expirado o prazo do concurso público, 

forçoso concluir que ela tem mesmo direito à nomeação. (TJMT - Ap 

58315/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015) Destaquei 

Nada obstante, ainda que assim o seja, isto é, ainda que de fato o 

impetrado haja contratado pessoal de maneira precária, o fato é que 

existem outros aprovados à sua frente, os quais não figuram no presente 

feito, portanto com melhores condições e direito que a impetrante, sendo 

entendimento defendido por este Juízo que tal fato ilide a concessão da 

liminar buscada, notadamente quando qualquer decisão proferida em 

sentido contrário extrapolaria a abrangência inter partes do presente 

decisum, haja vista atingir terceiros que não envolvidos no feito. Assim 

sendo, ante a existência de terceiros com melhores direitos ao impetrante, 

a denegação da segurança, com consequente confirmação da decisão 

liminar, é medida que impõe. 3. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do CPC, denego a segurança 

requestada, resolvendo o mérito, ratificando o decisum liminar. Sentença 

não sujeita ao duplo grau de jurisdição. Sem custas e honorários, 

conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25 da Lei 

12.016/2009. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo 

com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006239-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA APARECIDA DE MEIRELES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO OAB - BA24134 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Código: 1006239-21.2017.8.11.0003 Impetrante: Susana Aparecida de 

Meireles Impetrado: José Carlos Junqueira de Araújo S E N T E N Ç A 1. 

Relatório. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar 
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impetrado por Susana Aparecida de Meireles, contra ato supostamente 

ilegal do Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT, Sr. José Carlos Junqueira 

de Araújo, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de 

Enfermeiro, em que foi classificado, através do Edital de Concurso Público 

nº 01/2016. Para tanto, informa que ficou classificado na 05ª posição, 

para pessoas com deficiência, sendo que a Administração Pública 

impetrada não teria realizado a convocação dos demais aprovados, 

apesar do surgimento de novas vagas, realizando contratação de 

profissionais temporários, para prestação de serviços referentes ao 

cargo em questão. A liminar fora indeferida, conforme Id. 9805001. 

Notificada, a autoridade coatora prestou informações, Id. 10123351. O 

representante do Ministério Público manifestou pela concessão da 

segurança, Id. 10747906. Breve relato. 2. Fundamentação. Neste esteio, 

esclareço que o mandado de segurança é ação especialíssima, de 

natureza constitucional que, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/88, busca 

proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou 

“habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder 

for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu manejo, a 

prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus 

pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do indeferimento 

da petição inicial - art. 10, Lei nº 12.016/2009 -, a prova pré-constituída e 

irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado. Direito líquido e 

certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano 

(RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 

83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles: “é o que 

se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e 

apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de 

Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e 

Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28) Insculpido no art. 

5º, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional assegura o desfazimento 

de atos estatais ilegais, comportando-se, inclusive, como expressiva via 

de controle dos atos administrativos. No caso em tela, a parte impetrante 

busca a sua nomeação ao cargo de enfermeiro, para o qual foi 

classificado por meio do Concurso Público de edital nº 001/2016, 

promovido pelo Município de Rondonópolis/MT, com disposição de 16 

(dezesseis) vagas para ampla concorrência, 04 (quatro) para pessoas 

com deficiência e 02 (duas) para baixa renda, tendo sido a parte autora 

classificada na 05ª lugar para o referido cargo, para pessoas com 

deficiência. Sustenta que o impetrado nomeou para exercer o cargo em 

Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da Família – PSF mais de 

89 pessoas, conforme faz prova as nomeações e a Relação de 

Servidores Ativos, retirada do Portal de Transparência, de modo que a 

vaga da impetrante, garantida por concurso público, está sendo ocupada 

de maneira indevida e ilegal. Acrescenta que estando a impetrante 

classificada na 38ª posição e tendo o impetrado nomeado e/ou contratado 

de forma precária e ilegal, a quantidade de 89 Enfermeiros nomeados em 

comissão, com a denominação Enfermeiro da Família, nasceu para aquela 

o direito subjetivo à nomeação. Da análise dos documentos encartados 

aos autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis/MT promoveu 

concurso público para provimento de cargos público Edital nº 01/2016. 

Como se vê, a impetrante foi classificada no concurso público fora do 

número de vagas previsto no edital, de modo que ela não tem direito 

subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito. Nesta 

senda, consabido que ao candidato classificado fora do número de vagas 

ofertadas inicialmente pela Administração Pública não socorre direito 

líquido e certo à nomeação quando o surgimento de vaga ocorre 

posteriormente à publicação do edital, haja vista que nestes casos, não se 

encontra a Administração Pública vinculada ao provimento da vaga, 

mormente em vista ser ato discricionário por ela expedido com base em 

seu juízo de conveniência e oportunidade, podendo aproveitar ou não os 

candidatos somente classificados no certame. Neste sentido: A criação de 

novas vagas, durante o prazo de validade do concurso público, não 

garante o direito à nomeação àqueles que foram aprovados fora das 

vagas originalmente previstas no edital do certame, por se tratar de ato 

discricionário da Administração, não havendo falar em direito adquirido, 

mas tão-somente em expectativa de direito. Precedentes: EDcl no REsp 

824.299/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 02/06/2008; 

RMS 27130/CE, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 

22/09/2008; RMS 11.208/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 

23/10/2000. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS 

26.947/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

2/12/2008, DJe 2/2/2009). Nesta senda, o concurso objeto do feito, 

constante o edital em anexo, encontra-se vigente, sendo certo que, 

enquanto vigente o certame a Administração Pública possui juízo de 

discricionariedade, com base nos critérios de conveniência e 

oportunidade, no que tange à convocação dos candidatos aprovados 

(Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira 

Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 10.12.2013). Neste sentido é a jurisprudência deste 

eg. TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA- CONCURSO PÚBLICO- 

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS- NOMEAÇÃO- 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE 

DA ADMINISTRAÇÃO- ORDEM DENEGADA. Os candidatos classificados 

dentro do número de vagas oferecidas no edital do certame têm direito à 

investidura, desde que expirado o prazo de validade do certame, uma vez 

que, durante esse período, prevalece o juízo de conveniência e 

oportunidade da Administração Pública. (TJMT - MS 137151/2015, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, 

Julgado em 28/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) RECURSO DE 

APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – 

CARGO DE FISIOTERAPEUTA – EDITAL N. 001/2007 – PREVISÃO DE TRÊS 

VAGAS – CANDIDATA APROVADA EM TERCEIRO LUGAR – NOMEAÇÃO 

ADMINISTRATIVA SOMENTE DA PRIMEIRA COLOCADA – CONCURSO 

EXPIRADO – SURGIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO 

APROVADO PLEITEAR EM JUÍZO SUA NOMEAÇÃO – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas”. E pontuou, ainda, o 

eminente Relator que o descumprimento do dever de nomeação por parte 

da Administração Pública somente se justifica quando estiver 

acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os 

quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve 

radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação 

do edital (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral - Mérito - DJe de 3/10/11). Portanto, estando a 

apelante classificada dentro do número de vagas e, expirado o prazo do 

concurso público, forçoso concluir que ela tem mesmo direito à nomeação. 

(TJMT - Ap 58315/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015) 

Destaquei Nada obstante, ainda que assim o seja, isto é, ainda que de fato 

o impetrado haja contratado pessoal de maneira precária, o fato é que 

existem outros aprovados à sua frente, os quais não figuram no presente 

feito, portanto com melhores condições e direito que a impetrante, sendo 

entendimento defendido por este Juízo que tal fato ilide a concessão da 

liminar buscada, notadamente quando qualquer decisão proferida em 

sentido contrário extrapolaria a abrangência inter partes do presente 

decisum, haja vista atingir terceiros que não envolvidos no feito. Assim 

sendo, ante a existência de terceiros com melhores direitos ao impetrante, 

a denegação da segurança, com consequente confirmação da decisão 

liminar, é medida que impõe. 3. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do CPC, denego a segurança 

requestada, resolvendo o mérito, ratificando o decisum liminar. Sentença 

não sujeita ao duplo grau de jurisdição. Sem custas e honorários, 

conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25 da Lei 

12.016/2009. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo 

com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002532-79.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO BARAVELLI (EXECUTADO)

ELAINE CRISTINA BARAVELLI (EXECUTADO)

BARAVELLI CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Código: 1002532-79.2016.8.11.0003 Exequente: Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso Executados: Baravelli Calçados e Confecções 

Ltda - ME Evandro Baravelli Elaine Cristina Baravelli S E N T E N Ç A 1. 

Relatório. Trata-se de exceção de pré-executividade em desfavor da 

Fazenda Pública Estadual em que o executado Evandro Baravelli, ora 

excipiente, requer a extinção do processo pela prescrição do crédito 

tributário pelo lapso temporal superior a cinco anos entre a constituição 

definitiva e o seu ajuizamento, id 4340980. O exequente, ora excepto, 

impugnou a objeção ofertada no evento 4766265. Brevemente relatado. 2. 

Fundamentação. 2.1 Da exceção de pré-executividade. O ordenamento 

processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de 

interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, 

tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este expediente 

quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos 

necessários para o desenvolvimento do processo executivo. Não sendo 

obedecido os requisitos e pressupostos da execução, pode o executado 

abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da 

execução. Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto 

Theodoro Júnior: “A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o 

processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da 

execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o 

juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex 

officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à 

execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios 

autos da execução.”1 Assim, a exceção de pré-executividade somente é 

cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser 

comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais 

e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, 

uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no 

momento da arguição. Neste sentido, eis a lição do mestre Marcos Valls 

Feu Rosa: “Posta a questão em outros termos teríamos, então, que, se a 

prova pré-constituída produzida quando da arguição da ausência dos 

requisitos da execução for suficiente para o exame da matéria, não 

poderá o juiz se furtar à decisão da questão, aguardando o oferecimento 

de embargos, sob pena de privar o devedor de seus bem sem 

observância do devido processo legal. Se, por outro lado, a prova 

pré-constituída produzida quando da arguição da ausência dos requisitos 

da execução não for suficiente para o exame da matéria, ou se o mesmo 

(o exame da matéria) depender de outros tipos de provas, deverá o juiz, 

ainda que dúvidas restem sobre o preenchimento dos requisitos da 

execução, rejeitar a arguição para, nos embargos, após a devida 

instrução probatória, decidir a matéria.” (Exceção de Pré-Executividade 

Matérias de Ordem Pública no Processo de Execução, 3.ª ed., safE, pág. 

64). No mesmo sentido, o jurista Tarlei Lemos Pereira: “Entendemos não 

ser possível a realização de toda e qualquer prova no processo 

executivo, mas apenas a produção de provas preconstituídas, 

considerando-se estas como ‘a prova fornecida por instrumentos 

públicos, bem como particulares, constitutivos de quaisquer relações 

jurídicas que, segundo a lei, possam por eles ser criadas.’ (Moacyr Amaral 

Santos, Da Prova Judiciária no Cível e Comercial, 2a. ed., p. 70). Desta 

forma, não se restringiria em demasia a abrangência da exceção de 

pré-executividade e conciliar-se-ia sua existência com os princípios da lei. 

Por outro lado, ainda que a questão versada demande, v.g., a produção da 

prova testemunhal, nenhum prejuízo adviria ao argüente, eis que, mais 

tarde, a matéria poderá ser novamente suscitada em sede de embargos, 

ocasião na qual será possível a produção de todos os meios de prova. 

Portanto, havendo nos autos argüição de nulidade lastreada em prova 

preconstituída, o Juiz deverá apreciá-la; não sendo suficiente a prova 

produzida, deve-se postergar a discussão para os embargos.” (RT 

760/773). Depreende-se que é possível a arguição de nulidades e defeitos 

no título sem a necessidade de estar o juízo seguro, assim sendo 

perfeitamente possível a interposição da objeção de pré-executividade. 

Senão Vejamos: PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SOCIEDADE LIMITADA – RESPONSABILIDADE – 

PROVA – ILEGITIMIDADE – 1. A exceção de pré-executividade objetiva a 

apresentação de defesa nos próprios autos da execução, sem garantia 

do juízo, sendo admitida de modo geral, quando as questões de ordem 

pública e outras relativas a pressupostos específicos da execução, 

puderem ser identificadas de plano. 2. Provada a condição de 

sócio-cotista sem função de gerência, não pode esse ser 

responsabilizado por obrigação fiscal contraída pela sociedade de 

responsabilidade limitada. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF 1ª R. – 

AG 01000425640 – MG – 4ª T. – Rel. Des. Fed. Mário César Ribeiro – DJU 

01.08.2003 – p. 67) Dadas as explanações acima, passo a análise do 

caso sub judice. 2.2 Da prescrição dos créditos tributários Aduz o 

excipiente a ocorrência da prescrição do crédito tributário, em razão do 

transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, contados a partir 

da constituição definitiva e seu ajuizamento, requerendo assim extinção do 

processo. Mister assinalar que, realizado o lançamento do tributo, 

passa-se a contar o prazo prescricional para a cobrança do tributo, 

conforme regula o art. 174 do CTN, o instituto da prescrição em material 

tributária, vejamos: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; No caso do ICMS, poderá ser 

lançado por homologação ou não, facultando ao Fisco no prazo de 05 

anos tomarem providências a partir do primeiro dia do exercício seguinte 

(art. 173 I CTN) e assim, nada sendo requerido, nem pelo contribuinte nem 

pelo fisco, considera-se decaído, conforme art. 150 § 4º, CTN. 

Compulsando os autos, os fatos geradores ocorreram em 10/2007, 

constituída definitivamente em 13/12/2011, e 09/2008 constituída 

definitivamente em 26/04/2011 (id 1665538); tendo o despacho citatório em 

02 de setembro de 2016 (id 1955598). Deste modo, verifica-se a 

ocorrência da prescrição referente ao fato gerador de 10/2007, em razão 

do lapso temporal superior a 05 (cinco) anos da constituição (13 de 

dezembro de 2011) ao ajuizamento do feito (02 de setembro de 2016). 3. 

Dispositivo. Diante do exposto, acolho parcialmente a exceção de 

pré-executividade apresentada, visto a prescrição do crédito tributário 

referentes ao fato gerador ocorrido em 10/2007 da CDA 20143475, nos 

termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. Intimem-se os 

executados dessa sentença. Remetam-se os autos à exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias,atualizar o débito, excluindo o crédito prescrito, 

sob pena de extinção. No mesmo prazo, deverá indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano. Sem 

atualização do débito, voltem-me para sentença. Sem a indicação dos 

bens, suspenda-se o feito por 01 (um) ano, contado da data em que 

decorreu de 10 (dez) dias, período que será suspenso o prazo 

prescricional, art. 921, §1º do CPC. Transcorrido o prazo supra, intime-se 

a exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, art. 

921, §2º e 4º do CPC c/c art. 40 da LEF. Advirta-se que não será admitido 

a reiteração de buscas via Bacenjud e/ou Renajud sem a devida 

justificativa. Após o arquivamento definitivo e, transcorrido o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos, voltem-me para sentença. Publique-se, 

Registre-se e, Intimem-se. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. 

Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito 1 Curso de Direito 

Processual Civil, vol. II, 7a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 864

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003880-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FATIMA DE FREITAS (EXECUTADO)

ELENITA FAGUNDES DE FREITAS (EXECUTADO)

J.F.F. COMERCIO DE PECAS P/ FREIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Código: 1003880-35.2016.8.11.0003 S E N T E N Ç A 1. Relatório. Trata-se 

de exceção de pré-executividade em desfavor da Fazenda Pública 

Estadual em que o executado J. F. F. Comercio de Peças P/ Freios Ltda – 

EPP, João Fátima de Freitas e Elenita Fagundes Freitas, ora excipientes, 

alegam a nulidade da CDA pela prescrição quinquenal dos créditos 
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tributários, id n° 4554824. O exequente, ora excepto, impugnou a objeção 

ofertada refutando seus argumentos, id 7242985. Breve relato. 2. 

Fundamentação. 2.1 Da exceção de pré-executividade. O ordenamento 

processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de 

interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, 

tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este expediente 

quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos 

necessários para o desenvolvimento do processo executivo. Não sendo 

obedecido os requisitos e pressupostos da execução, pode o executado 

abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da 

execução. Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto 

Theodoro Júnior: “A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o 

processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da 

execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o 

juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex 

officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à 

execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios 

autos da execução.”1 Assim, a exceção de pré-executividade somente é 

cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser 

comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais 

e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, 

uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no 

momento da arguição. Depreende-se que é possível a arguição de 

nulidades e defeitos no título sem a necessidade de estar o juízo seguro, 

assim sendo perfeitamente possível a interposição da objeção de 

pré-executividade. Senão Vejamos: PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO 

FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SOCIEDADE LIMITADA – 

RESPONSABILIDADE – PROVA – ILEGITIMIDADE – 1. A exceção de 

pré-executividade objetiva a apresentação de defesa nos próprios autos 

da execução, sem garantia do juízo, sendo admitida de modo geral, 

quando as questões de ordem pública e outras relativas a pressupostos 

específicos da execução, puderem ser identificadas de plano. 2. Provada 

a condição de sócio-cotista sem função de gerência, não pode esse ser 

responsabilizado por obrigação fiscal contraída pela sociedade de 

responsabilidade limitada. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF 1ª R. – 

AG 01000425640 – MG – 4ª T. – Rel. Des. Fed. Mário César Ribeiro – DJU 

01.08.2003 – p. 67) Dadas as explanações acima, passo a análise do 

caso sub judice. 2.2 Da prescrição quinquenal dos créditos tributário. 

Aduz o excipiente a ocorrência da prescrição do crédito tributário, em 

razão do transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, 

contados da constituição definitiva ao ajuizamento do feito. Mister 

assinalar que, realizado o lançamento do tributo, passa-se a contar o 

prazo prescricional para a cobrança do tributo, conforme regula o art. 174 

do CTN, o instituto da prescrição em material tributária, vejamos: Art. 174. 

A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005). No caso 

do ICMS, poderá ser lançado por homologação ou não, facultando ao 

Fisco no prazo de 05 anos tomarem providências a partir do primeiro dia 

do exercício seguinte (art. 173 I CTN) e assim, nada sendo requerido, nem 

pelo contribuinte nem pelo fisco, considera-se decaído, conforme art. 150 

§ 4º, CTN. Compulsando os autos, o fato gerador da presente execução 

ocorrera em 08/2009, constituída definitivamente em 13/08/2009 (id 

1971811), tendo o despacho citatório em 21 de outubro de 2016 (id 

3245460). O excepto alega que tal data constada no demonstrativo de 

crédito é a constituição provisória, tendo a constituição definitiva ocorrido 

em 03/09/2013, conforme consta na CDA. Não pode o exequente aplicar a 

CDA duas datas diversas. Se a constituição definitiva ocorreu em 

03/09/2013, é dever da exequente atualiza-la, para que não ocorra 

eventuais nulidades da presente CDA. Vale ressaltar que a formação do 

crédito tributário pode ser revisto, alterado, todavia, não lhe retira o 

caráter de definitividade. Destaca-se, que a suscetibilidade a impugnações 

é predicado de todos os atos administrativos. Neste sentido, o Profº Paulo 

de Barros Carvalho assim preleciona: "a circunstância de poder ser 

impugnado não significa ter caráter provisório, aguardando a expedição 

de outros atos que o confirmem. A suscetibilidade a impugnações é 

predicado de todos atos administrativos. Fora assim e diríamos que o ato 

de nomeação de um Ministro de Estado é provisório, porquanto ele pode 

ser atacado e invalidado. Passando para o campo do Direito Processual, 

afirmaríamos que uma sentença, enquanto sentença, não é um ato 

definitivo, porque pode ser modificada por efeito de um recurso. Os 

acórdãos dos tribunais seriam também provisórios, na medida em que 

suscitassem novos apelos." (CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de 

Direito Tributário, São Paulo: Saraiva, 1999, pág. 287). Deste modo, 

verifica-se a ocorrência da prescrição referente ao fato gerador de 

08/2009, em razão do lapso temporal superior a 05 (cinco) anos da 

constituição (13 de agosto de 2008) ao ajuizamento do feito (21 de 

outubro de 2016). 3. Dispositivo. Diante do exposto, acolho a exceção de 

pré-executividade apresentada, visto que ocorreu a prescrição da 

certidão da dívida ativa executada de n° 20143493, julgando extinta a 

presente execução fiscal, com fundamento no art. 487, II do CPC. Condeno 

o exequente ao pagamento de honorários, fixados em R$ 1.000,00 (mil 

reais), em favor do causídico do excipiente. Sem condenação ao 

pagamento de custas, posto que trata-se de Fazenda Pública, a qual é 

isenta do pagamento de custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas cautelas de praxe. Publique-se, Registre-se e Intimem-se. 

Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. Wagner Plaza Machado Junior 

Juiz de Direito 1 Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 7a. Ed., Rio de 

Janeiro, Forense, 1991, p. 864

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000196-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E CONFECCOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

WILSON DE GOES JUNIOR (EXECUTADO)

P. V. R. G. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Código: 1000196-05.2016.8.11.0003 Exequente: Fazenda Pública Estadual 

Executados: N. R. Comercio de Artigo do Vestuario Ltda Epp. Wilson de 

Goes Junior Pedro Vila Real Goes S E N T E N Ç A 1. Relatório. Trata-se de 

exceção de pré-executividade em desfavor da Fazenda Pública Estadual 

em que os excipientes, Pedro Vila Real Goes e Wilson de Goes Junior de 

Oliveira, requerem o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva por ser 

menor impúbere e não exercer atividades de gestão/gerencia, id 4365121 

e 4836658. O exequente, ora excepto, manifestou-se pelo indeferimento 

dos pedidos pela necessidade de dilação probatória, id 8702381. Breve 

relato. 2. Fundamentação. 2.1 Da exceção de pré-executividade. O 

ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a 

possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado 

esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este 

expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos 

requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo. 

Não sendo obedecido os requisitos e pressupostos da execução, pode o 

executado abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a 

inviabilidade da execução. Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista 

Humberto Theodoro Júnior: “A nulidade é vício fundamental e, assim, priva 

o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da 

execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o 

juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex 

officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à 

execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios 

autos da execução.”1 Assim, a exceção de pré-executividade somente é 

cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser 

comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais 

e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, 

uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no 

momento da arguição. Neste sentido, eis a lição do mestre Marcos Valls 

Feu Rosa: “Posta a questão em outros termos teríamos, então, que, se a 

prova pré-constituída produzida quando da arguição da ausência dos 

requisitos da execução for suficiente para o exame da matéria, não 

poderá o juiz se furtar à decisão da questão, aguardando o oferecimento 

de embargos, sob pena de privar o devedor de seus bem sem 

observância do devido processo legal. Se, por outro lado, a prova 

pré-constituída produzida quando da arguição da ausência dos requisitos 

da execução não for suficiente para o exame da matéria, ou se o mesmo 

(o exame da matéria) depender de outros tipos de provas, deverá o juiz, 

ainda que dúvidas restem sobre o preenchimento dos requisitos da 

execução, rejeitar a arguição para, nos embargos, após a devida 

instrução probatória, decidir a matéria.” (Exceção de Pré-Executividade 
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Matérias de Ordem Pública no Processo de Execução, 3.ª ed., safE, pág. 

64). No mesmo sentido, o jurista Tarlei Lemos Pereira: “Entendemos não 

ser possível a realização de toda e qualquer prova no processo 

executivo, mas apenas a produção de provas preconstituídas, 

considerando-se estas como ‘a prova fornecida por instrumentos 

públicos, bem como particulares, constitutivos de quaisquer relações 

jurídicas que, segundo a lei, possam por eles ser criadas.’ (Moacyr Amaral 

Santos, Da Prova Judiciária no Cível e Comercial, 2a. ed., p. 70). Desta 

forma, não se restringiria em demasia a abrangência da exceção de 

pré-executividade e conciliar-se-ia sua existência com os princípios da lei. 

Por outro lado, ainda que a questão versada demande, v.g., a produção da 

prova testemunhal, nenhum prejuízo adviria ao argüente, eis que, mais 

tarde, a matéria poderá ser novamente suscitada em sede de embargos, 

ocasião na qual será possível a produção de todos os meios de prova. 

Portanto, havendo nos autos argüição de nulidade lastreada em prova 

preconstituída, o Juiz deverá apreciá-la; não sendo suficiente a prova 

produzida, deve-se postergar a discussão para os embargos.” (RT 

760/773). Depreende-se que é possível a arguição de nulidades e defeitos 

no título sem a necessidade de estar o juízo seguro, assim sendo 

perfeitamente possível a interposição da objeção de pré-executividade. 

Senão Vejamos: PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SOCIEDADE LIMITADA – RESPONSABILIDADE – 

PROVA – ILEGITIMIDADE – 1. A exceção de pré-executividade objetiva a 

apresentação de defesa nos próprios autos da execução, sem garantia 

do juízo, sendo admitida de modo geral, quando as questões de ordem 

pública e outras relativas a pressupostos específicos da execução, 

puderem ser identificadas de plano. 2. Provada a condição de 

sócio-cotista sem função de gerência, não pode esse ser 

responsabilizado por obrigação fiscal contraída pela sociedade de 

responsabilidade limitada. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF 1ª R. – 

AG 01000425640 – MG – 4ª T. – Rel. Des. Fed. Mário César Ribeiro – DJU 

01.08.2003 – p. 67) Dadas as explanações acima, passo a análise do 

caso sub judice. 2.2 Do excipiente Wilson de Goes Júnior. Aduz o 

executado Wilson de Goes Júnior que é parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da presente demanda, visto que, o mesmo é Capitão da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo. Alega que não exercia atividades de 

gerência/gestão na empresa executada, sendo somente complemento do 

quadro societário. A exequente impugnou rejeitando a objeção, relatando 

que a analise dos fatos ocorreria dilação probatória, posto que, a exceção 

de pré-executividade é admissível para as matérias relativamente 

conhecidas de ofício e que não demandem dilação probatória. Conforme já 

mencionado no tópico 2.1, a exceção de pré-executividade somente é 

cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser 

comprovados de plano. Deste modo, conforme o alegado pelo excepto, 

não poderá ocorrer dilação probatória para se discutir a responsabilidade 

do excipiente Wilson de Goes Júnior, já que dado a atual tecnologia, não é 

necessário a presença física do sócio para exercer atividades de 

gerencia/administração. Portanto, a matéria aludida poderá ser amplamente 

discutida na via correta: embargos do devedor. Em abono, trago, ainda, o 

posicionamento majoritário do egrégio TJMG: "TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO 

FISCAL - REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO - INCLUSÃO E CITAÇÃO DO 

SÓCIO-GERENTE - ADMISSIBILIDADE. As pessoas referidas no artigo 135, 

inciso III, do Código Tributário Nacional, são sujeitos passivos da obrigação 

tributária, na qualidade de responsáveis por substituição. Podem ser 

citadas e ter seus bens penhorados independentemente de processo 

judicial prévio para a verificação da ocorrência inequívoca das 

circunstâncias de fato aludidas no referido art. 135, "caput", matéria essa 

que poderá ser discutida, amplamente, em embargos de executado" (art. 

745, parte final, do Código de Processo Civil). (1.0024.04.358451-5/001 - 

Relator: Des. DUARTE DE PAULA - DJ, 04.05.2005). 2.3 Do excipiente 

Pedro Vila Real Goes. Alega a parte Pedro Vila Real Goes que é 

absolutamente incapaz, tendo somente 14 anos de idade, sendo 

impossível exercer atividades de gestão/gerencia na empresa. Tendo em 

vista a comprovação da menoridade do excipiente, a questão é simples e 

não exige produção de provas. Mesmo que não seja proibida a 

participação de menores em sociedades empresariais, estes não terão 

responsabilidades tributarias, pois estão impedidos de atuar na 

administração do negocio. Segue entendimento Jurisprudencial: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL - SÓCIO 

QUE NÃO ERA GERENTE DA EMPRESA NA ÉPOCA DO FATO GERADOR 

DOS TRIBUTOS OBJETO DA EXECUÇÃO – MENOR DE IDADE 

–IMPOSSIBILIDADE DE SER RESPONSABILIZADO (PRECEDENTES DO STJ) 

– RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento 

de que é possível o redirecionamento da execução fiscal contra o 

sócio-gerente, independentemente de seu nome constar da CDA, contanto 

que ele tenha administrado a sociedade à época do fato gerador do 

tributo. (AgRg no AREsp 262.317/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Sendo o 

agravante menor de idade, à época do fato gerador, não havia como 

exercer a gerência da empresa, razão pela qual não merece ser 

responsabilizado tributariamente. (AI 11150/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 28/05/2014). 3. Dispositivo. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a exceção de 

pré-executividade apresentada, apenas para acolher a ilegitimidade do 

excipiente Pedro Vila Real Goes, nos fundamentos expostos, nos termos 

do art. 485, VI do Código de Processo Civil, e, por conseguinte julgo extinto 

o processo sem resolução de mérito, em relação a este. Intimem-se os 

excipientes. Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que se 

promova-se a exclusão a parte Pedro Vila Real Goes do polo passivo. 

Condeno o exequente ao pagamento de honorários, fixados em R$ 

1.000,00 (mil reais), em favor do causídico do excipiente Pedro Vila Real 

Goes. Após, remetam-se os autos à exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do 

feito pelo prazo de 01 (um) ano. Sem a indicação dos bens, suspenda-se 

o feito por 01 (um) ano, contado da data em que decorreu de 10 (dez) 

dias, período que será suspenso o prazo prescricional, art. 921, §1º do 

CPC. Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para, em 10 (dez) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento 

definitivo e início do prazo prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC c/c art. 

40 da LEF. Após o arquivamento definitivo e, transcorrido o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos, voltem-me para sentença. Publique-se, 

Registre-se e, Intimem-se. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. 

Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito 1 Curso de Direito 

Processual Civil, vol. II, 7a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 864

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010261-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ROVERI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (IMPETRADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Código: 1010261-25.2017.8.11.0003 Impetrante: José Carlos Roveri 

Impetrado: Chefe da 2ª Ciretran da Comarca de Rondonópolis/MT S E N T E 

N Ç A 1. Relatório. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar 

impetrado por José Carlos Roveri, contra ato supostamente ilegal do Chefe 

da 2ª Ciretran da Comarca de Rondonópolis/MT, Sr. Rogério Borges 

Cardoso, consistente no direito de obter o licenciamento do veículo de sua 

propriedade, independentemente do prévio pagamento das infrações de 

trânsito. Breve relato. 2. Fundamentação. O mandado de segurança é 

ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 

5º, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado 

por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, 

para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou 

seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob 

pena do indeferimento da petição inicial - art. 10º, Lei nº 12.016/2009 - a 

prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser 

tutelado, o que “in casu”, não ocorreu. Direito líquido e certo é o que 

resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 

27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 

27/169). Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles: “é o que se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 
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embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de 

Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e 

Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28) Semelhante é o 

magistério do Prof. Alfredo Buzaid, que afirma: “O que esclarece o 

conceito de direito líquido e certo é a ideia de sua incontestabilidade, isto é, 

uma afirmação jurídica que não pode ser séria e validamente impugnada 

pela autoridade pública, que pratica um ato ilegal ou de abuso de direito. 

Ele tem, na realidade, dois polos: um positivo, porque se funda na 

Constituição ou na lei; outro negativo, porque nasce da violação da 

Constituição ou da lei. Ora, a norma Constitucional ou legal há de ser certa 

em atribuir à pessoa o direito subjetivo, tornando-o insuscetível de dúvida. 

Se surgir a seu respeito qualquer controvérsia, quer de interpretação, 

quer de aplicação, já não pode constituir fundamento para a impetração de 

Mandado de Segurança”. (Do Mandado de Segurança. São Paulo: Saraiva, 

1989, p. 88) Portanto, o direito líquido e certo é o que pode ser 

comprovado, prima facie, pela documentação inequívoca que deve ser 

juntada com a petição inicial da ação mandamental, conforme 

jurisprudência de nossa Corte Superior: MANDADO DE SEGURANÇA – 

PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADADOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS – 

INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CONCEITO DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – FATOS INCONTROVERSOS E 

INCONTESTÁVEIS – RECURSO DE AGRAVOIMPROVIDO. – Refoge, aos 

estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da 

necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito 

do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação 

probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em 

seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação 

decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata 

demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, 

Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, DJe 

9/2/2015). No caso dos autos, a parte impetrante afirma que é proprietário 

do veículo marca/modelo Chevrolet Montana, ano modelo/fabricação 

2011/2011, placa NJS-8642, Renavam 323115462, o qual pretende realizar 

o licenciamento anual, o qual fora condicionado ao pagamento das 

infrações de trânsito. Contudo, não foi possível compreender a pretensão 

da parte autora, deduzida com a inicial, posto que não foi demonstrada a 

negativa da autoridade coatora, ou mesmo a existência de recursos 

administrativos pendentes de análise. Neste esteio, não obstante a 

ausência de documentos, hipótese de indeferimento da inicial, consoante o 

disposto no art. 10, caput, da Lei Federal nº 12.016/09, posto que 

oportunizada a emenda pela impetrante, contudo não o fez. Nesse sentido, 

o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO 

OFICIAL CRIMINAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO 

MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS – ELIMINAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- Evidenciada a hipótese de indeferimento da petição 

inicial, consoante o disposto no art. 10, caput, da Lei Federal nº 12.016/09. 

2- O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da 

isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço 

público. 3 - Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a 

investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do 

certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da 

impessoalidade. Precedentes do STJ. (Ap 120905/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O direito líquido e certo na ação mandamental deve ser 

comprovado de plano, por documentação inequívoca juntada à petição 

inicial. À míngua de prova do direito sustentado no mandamus, impõe-se o 

indeferimento da ordem, conforme precedentes da Corte Superior. (Ap 

155936/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2016, Publicado no DJE 

31/03/2016). Deste modo, na hipótese, quando da patente inexistência da 

demonstração de direito líquido e certo, impõe-se o indeferimento, de 

plano, da inicial. 3. Dispositivo. Ante o exposto, julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, c/c art. 

330, I e 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas, tendo em 

vista que o art. 10, XXII da Constituição Estadual, isenta o Mandado de 

Segurança de seu recolhimento. Sem honorários, eis que incabíveis na 

espécie, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Sentença não sujeita 

ao duplo grau de jurisdição. Transitando em julgado, arquive-se, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se, 

Registre-se e Intime-se. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. Wagner 

Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002517-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA CHANES LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALVARO RIBEIRO CHANES (EXECUTADO)

VANDER CAINELI CHANES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI OAB - MT9697/O-O (ADVOGADO)

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Código: 1002517-13.2017.8.11.0003 Exequente: Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso Executados: Transportadora Chanes Ltda Alvaro 

Ribeiro Chanes Vander Caineli Chanes Raul Astuti Delgado Leidamar 

Candida Silva Ferrari S E N T E N Ç A 1. Relatório. Trata-se de exceção de 

pré-executividade em desfavor da Fazenda Pública Estadual em que o 

executado Transportadora Chanes Ltda, ora excipiente, requer a extinção 

do processo pela prescrição do crédito tributário pelo lapso temporal 

superior a cinco anos entre a constituição definitiva e o seu ajuizamento, 

id 9946908. O exequente, devidamente intimado, manteve-se inerte 

conforme certidão de id 10074578. Brevemente relatado. 2. 

Fundamentação. 2.1 Da exceção de pré-executividade. O ordenamento 

processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de 

interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, 

tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este expediente 

quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos 

necessários para o desenvolvimento do processo executivo. Não sendo 

obedecido os requisitos e pressupostos da execução, pode o executado 

abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da 

execução. Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto 

Theodoro Júnior: “A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o 

processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da 

execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o 

juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex 

officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à 

execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios 

autos da execução.”1 Assim, a exceção de pré-executividade somente é 

cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser 

comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais 

e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, 

uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no 

momento da arguição. Neste sentido, eis a lição do mestre Marcos Valls 

Feu Rosa: “Posta a questão em outros termos teríamos, então, que, se a 

prova pré-constituída produzida quando da arguição da ausência dos 

requisitos da execução for suficiente para o exame da matéria, não 

poderá o juiz se furtar à decisão da questão, aguardando o oferecimento 

de embargos, sob pena de privar o devedor de seus bem sem 

observância do devido processo legal. Se, por outro lado, a prova 

pré-constituída produzida quando da arguição da ausência dos requisitos 

da execução não for suficiente para o exame da matéria, ou se o mesmo 

(o exame da matéria) depender de outros tipos de provas, deverá o juiz, 

ainda que dúvidas restem sobre o preenchimento dos requisitos da 

execução, rejeitar a arguição para, nos embargos, após a devida 

instrução probatória, decidir a matéria.” (Exceção de Pré-Executividade 

Matérias de Ordem Pública no Processo de Execução, 3.ª ed., safE, pág. 

64). No mesmo sentido, o jurista Tarlei Lemos Pereira: “Entendemos não 

ser possível a realização de toda e qualquer prova no processo 

executivo, mas apenas a produção de provas preconstituídas, 

considerando-se estas como ‘a prova fornecida por instrumentos 

públicos, bem como particulares, constitutivos de quaisquer relações 

jurídicas que, segundo a lei, possam por eles ser criadas.’ (Moacyr Amaral 

Santos, Da Prova Judiciária no Cível e Comercial, 2a. ed., p. 70). Desta 
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forma, não se restringiria em demasia a abrangência da exceção de 

pré-executividade e conciliar-se-ia sua existência com os princípios da lei. 

Por outro lado, ainda que a questão versada demande, v.g., a produção da 

prova testemunhal, nenhum prejuízo adviria ao argüente, eis que, mais 

tarde, a matéria poderá ser novamente suscitada em sede de embargos, 

ocasião na qual será possível a produção de todos os meios de prova. 

Portanto, havendo nos autos argüição de nulidade lastreada em prova 

preconstituída, o Juiz deverá apreciá-la; não sendo suficiente a prova 

produzida, deve-se postergar a discussão para os embargos.” (RT 

760/773). Depreende-se que é possível a arguição de nulidades e defeitos 

no título sem a necessidade de estar o juízo seguro, assim sendo 

perfeitamente possível a interposição da objeção de pré-executividade. 

Senão Vejamos: POCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – SOCIEDADE LIMITADA – RESPONSABILIDADE – 

PROVA – ILEGITIMIDADE – 1. A exceção de pré-executividade objetiva a 

apresentação de defesa nos próprios autos da execução, sem garantia 

do juízo, sendo admitida de modo geral, quando as questões de ordem 

pública e outras relativas a pressupostos específicos da execução, 

puderem ser identificadas de plano. 2. Provada a condição de 

sócio-cotista sem função de gerência, não pode esse ser 

responsabilizado por obrigação fiscal contraída pela sociedade de 

responsabilidade limitada. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF 1ª R. – 

AG 01000425640 – MG – 4ª T. – Rel. Des. Fed. Mário César Ribeiro – DJU 

01.08.2003 – p. 67) Dadas as explanações acima, passo a análise do 

caso sub judice. 2.2 Da prescrição dos créditos tributários. Aduz o 

excipiente a ocorrência da prescrição do crédito tributário, em razão do 

transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, contados a partir 

da constituição definitiva e seu ajuizamento, requerendo assim extinção do 

processo. Apresentou documentos. Mister assinalar que, realizado o 

lançamento do tributo, passa-se a contar o prazo prescricional para a 

cobrança do tributo, conforme regula o art. 174 do CTN, o instituto da 

prescrição em material tributária, vejamos: Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; Conforme consta na CDA de n° 20141172 e nos documentos 

juntados pelo excipiente (id 9947048, 9947057, 9947062 e 9947064), os 

créditos tributários foram constituídos via GIA-ICMS, portanto, os fatos 

geradores ocorridos em 08/2008, 02/2009, 06/2009 e 11/2009, 

constituídos definitivamente em 29/09/2008, 29/08/2011, 20/07/2009 e 

25/08/2011, e o despacho citatório em 31 de agosto de 2016, configura-se 

a prescrição total do crédito tributário da referida CDA. A constituição do 

crédito tributário via GIA-ICMS dispensa qualquer outra providência por 

parte do fisco, sendo pacífico no STJ, súmula de n° 436: “A entrega de 

declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito 

tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.” 3. 

Dispositivo. Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade 

apresentada, visto a prescrição dos créditos tributários referentes a CDA 

de n° 20141172, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, II do Código de Processo Civil. Condeno o exequente 

ao pagamento de honorários, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor 

do causídico do excipiente Transportadora Chanes Ltda. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as anotações e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se Rondonópolis, 28 de dezembro de 

2017. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito 1 Curso de Direito 

Processual Civil, vol. II, 7a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 864

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Processo: 1001931-39.2017.8.11.0003 Requerente: Elcionei Henrique de 

Oliveira Requerido: Estado de Mato Grosso. S E N T E N Ç A 1. Relatório. 

Trata-se de pedido de cobrança em face do Estado de Mato Grosso em 

que o autor alega, em síntese, que é servidor público estadual 

aposentado, e faz jus a recomposição da perda remuneratória dos seus 

vencimentos quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao 

pagamento dos valores pretéritos, incidente sobre todas as parcelas 

recebidas (férias, décimo terceiro salário e demais vantagens que 

compões a sua remuneração). Aduz que, por ocasião do Plano Real, a 

Medida Provisória nº 434/94 determinou que os vencimentos dos 

servidores civis e militares seriam convertidos pelo equivalente em URV do 

último dia do mês de competência. Assevera que, diferentemente da 

medida da Medida Provisória de nº 434/94, a Lei nº 8.880/94 estabeleceu o 

último dia de cada mês como base do cálculo da conversão dos valores 

das tabelas de vencimentos em unidade reais de valor (URV), todavia, 

diversos órgãos do Estado de Mato Grosso têm concedido a implantação e 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos dos servidores 

tomando por base a data do seu efetivo pagamento (dia 20). Afirma, ainda, 

que, na prática, a conversão dos salários dos servidores em geral deve 

ser tomada por base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento 

(dia 20), e não o do último dia do mês de competência, o que, resultou em 

prejuízos econômicos aos servidores deste Estado. Sendo assim, o 

demandante entende que os seus vencimentos deveriam ser convertidos 

não pelo equivalente no último dia do mês (como ocorreu), mas sim pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, ID: 5792086. 

Intimada para manifestar-se sobre alguma causa suspensiva ou 

interruptiva de prescrição. A parte autora manifestou-se no ID: 9627268. É 

o relatório. 2. Fundamentação. 2.1. Da prescrição. No caso dos autos, a 

parte autora é servidor pública estadual aposentado, integrante da 

carreira dos profissionais da educação básica e busca a incorporação 

aos seus proventos a diferença resultante da conversão dos vencimentos 

vigentes em março de 1994 em URV (Unidade Real de Valor), bem como o 

pagamento referente à perda salarial dos últimos cinco anos, contados da 

propositura da demanda. Na hipótese, ante a decisão do Supremo Tribunal 

Federal no RE nº 561836/RN, da relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 

26/09/2013 e publicado em 10/02/2014, bem como a nova jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, quanto houver a 

reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um 

novo regime jurídico remuneratório, dá-se início ao prazo prescricional 

para que o servidor público reclame das perdas decorrentes da sobredita 

conversão. O Superior Tribunal de Justiça, vem se posicionando no 

sentido de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser 

compensados com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando 

houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um 

novo regime remuneratório. Neste sentido: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. 

PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 

7/STJ E 280/STF. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, embora não seja 

possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão em 

URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a 

limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos 

vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 2. 

No caso dos autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base 

nas provas dos autos e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo 

padrão de vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como 

apresentada no especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por 

ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A 

pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

532.326/TO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

24/02/2015, DJe 04/03/2015). ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS 

MUNICIPAIS Nº 7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É 

possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação 

das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

da servidora. Precedente. 2. O acolhimento das proposições recursais, em 

detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à limitação temporal 

do reajuste vindicado - feita com base na interpretação das Leis 

municipais nº 7.012/95 e nº 7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de 

Justiça, em decorrência da aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por 

ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. 
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Tendo a ação sido proposta há mais de cinco anos da data em que houve 

a reestruturação de carreira do servidor embargado, a prescrição atingiu 

todo o direito reclamado. 4. Embargos de declaração acolhidos, com 

efeitos modificativos. (EDcl nos EDcl no REsp 1280271/MG, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, 

DJe 18/12/2015) Após a instituição do URV, o Estado de Mato Grosso 

promulgou o Decreto de nº 4.400 de 14 de abril de 1994, estipulando os 

vencimentos dos servidores de carreiras e de cargos em comissão em 

unidade real de valor – URV. Posteriormente, editou a Lei nº 6.528, de 15 

de setembro de 1994, realinhando as tabelas de vencimentos dos 

servidores públicos civis e militares do Poder Executivo. Além dessas leis, 

a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato 

Grosso, a qual a parte autora pertence, foi reestruturada mediante a 

aprovação da Lei Complementar Estadual nº 50, de 01 de outubro de 1998, 

a qual implementou o subsídio como forma de remuneração dos servires 

do Estado de Mato Grosso. Referida lei versa não apenas sobre a 

estrutura de cargos, mas também sobre a estrutura salarial devida aos 

servidores, numa verdadeira remodelação dos salários. Assim, a partir da 

reestruturação da carreira criou-se um novo padrão de vencimento que 

absorveu as perdas eventualmente sofridas. Surgiu então, um novo 

sistema remuneratório, o qual substituiu o antigo, sendo, portanto, a data 

que ocorreu tal alteração, aquela limite para recompor as diferenças 

salariais, de modo aplicável a prescrição quinquenal a partir de então. 

Deste modo, ajuizada a presente ação em 28 de março de 2017, passadas 

mais de 05 (cinco) anos da Lei Complementar que reestruturou o quadro 

remuneratório da autora, as eventuais diferenças remuneratórias 

existentes foram alcançadas pela prescrição quinquenal, na forma da 

Súmula 85 do STJ, que dispõe: “Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Com tais considerações, impõe-se reconhecer a 

prescrição da pretensão da parte autora, face o transcurso de prazo 

superior à 05 (cinco) anos do advento da Lei Complementar. 3. Dispositivo. 

Diante do exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE O PEDIDO, reconhecendo o a 

ocorrência da prescrição, nos termos do art. 332, II c/c art. 487, II, do 

Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento de custas 

processuais, posto que não vislumbro a hipossuficiência alegada. Sem 

condenação em honorários, posto que não houve citação. Certificado o 

trânsito em julgado, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Rondonópolis, 29 de 

dezembro de 2017. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005827-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA JESUS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

S E N T E N Ç A 1. Relatório. Cuida-se de pedido de indenização em 

desfavor do Município de Rondonópolis em que fora negada a justiça 

gratuita e intimada a autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, sob pena de extinção. Todavia, a mesma fez pedido de 

reconsideração, que foi desconsiderado porque não houve o devido 

agravo de instrumento e concedido novo prazo para recolhimento de 

custas, que não foi promovida. Eis a síntese do necessário. 2. 

Fundamentação. Não havendo o pagamento das custas o feito não pode 

seguir caminho, devendo ser extinto sem o julgamento do mérito e 

determinado o cancelamento da distribuição, conforme pondera o art. 290 

do Código de Processo Civil. Ademais, a Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria da Justiça - CNGC, em seu item 2.14.2, proíbe, 

expressamente, a possibilidade do Juiz de 1º Grau permitir o pagamento 

das custas processuais ao término da lide, havendo inclusive inúmeros 

precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso neste sentido. Veja-se 

o que determina a CNGC: “A taxa judiciária e as custas judiciais deverão 

ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o 

deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos 

em lei.” Assim vem entendendo nossos Tribunais: “EMENTA - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO 

PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL - CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIAGERAL DA JUSTIÇA - ITEM 

2.14.2.1 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se as provas 

constantes dos autos demonstram situação financeira favorável da parte 

agravada, a decisão monocrática que deferiu o pagamento das custas e 

taxas judiciais ao final do processo deve ser reformada, com base na 

vedação expressa existente na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça, item 2.14.2.1.” (TJ/MT - QUARTA CÂMARA 

CÍVEL RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 78111/2008 - 

CLASSE II - 15 – COMARCA CAPITAL, Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES. 

Data de Julgamento: 15-9-2008). 3. Dispositivo. Diante do exposto, julgo 

extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, com base no art. 485, 

inciso IV c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar em custas e honorários advocatícios. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se. Rondonópolis, 01 de janeiro de 2018. Wagner Plaza Machado 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004341-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PARDO SALATA NAHSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES SANTOS OAB - MT12461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

S E N T E N Ç A 1. Relatório. Cuida-se de pedido de cobrança de verbas 

trabalhistas em desfavor do Município de Rondonópolis em que fora 

negada a justiça gratuita e intimada a autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, sob pena de extinção. Todavia, a mesma não 

promoveu o recolhimento. Eis a síntese do necessário. 2. Fundamentação. 

Não havendo o pagamento das custas o feito não pode seguir caminho, 

devendo ser extinto sem o julgamento do mérito e determinado o 

cancelamento da distribuição, conforme pondera o art. 290 do Código de 

Processo Civil. Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria da Justiça - CNGC, em seu item 2.14.2, proíbe, 

expressamente, a possibilidade do Juiz de 1º Grau permitir o pagamento 

das custas processuais ao término da lide, havendo inclusive inúmeros 

precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso neste sentido. Veja-se 

o que determina a CNGC: “A taxa judiciária e as custas judiciais deverão 

ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o 

deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos 

em lei.” Assim vem entendendo nossos Tribunais: “EMENTA - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO 

PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL - CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIAGERAL DA JUSTIÇA - ITEM 

2.14.2.1 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se as provas 

constantes dos autos demonstram situação financeira favorável da parte 

agravada, a decisão monocrática que deferiu o pagamento das custas e 

taxas judiciais ao final do processo deve ser reformada, com base na 

vedação expressa existente na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça, item 2.14.2.1.” (TJ/MT - QUARTA CÂMARA 

CÍVEL RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 78111/2008 - 

CLASSE II - 15 – COMARCA CAPITAL, Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES. 

Data de Julgamento: 15-9-2008). 3. Dispositivo. Diante do exposto, julgo 

extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, com base no art. 485, 

inciso IV c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar em custas e honorários advocatícios. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se. Rondonópolis, 01 de janeiro de 2018. Wagner Plaza Machado 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009681-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)
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MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

1. Relatório. Cuida-se de pedido de cobrança de verba trabalhista 

decorrente de URV. Ocorre que não procede o pedido de justiça gratuita. 

Eis a síntese do necessário. 2. Fundamentação. O pedido de justiça 

gratuita não pode ser acatado, posto que o autor é longe de ser 

hipossuficiente. Justifico. Apreciando os documentos que acompanham a 

exordial, temos que o requerente é investigador de Polícia Civil e que seus 

rendimentos, em dados meses, chegam a ser superiores a 10 mil reais. No 

ano de 2012, seu rendimentos estiveram na casa de 6 mil reais, 

mantendo-se o mesmo patamar nos anos de 2013 a 2014 e já passando a 

ser superiores há 8 mil reais no ano de 2015. Alguém que recebe 

mensalmente valores superiores a 6 mil reais receber os benefícios da 

justiça gratuita é desproporcional. Por tais razões, indefiro o pedido de 

justiça gratuita. De outro lado, consequentemente o feito não tramitar com 

os benefícios da justiça gratuita, deve ser determinado à parte autora o 

pagamento das despesas processuais, as quais são pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo que 

sua não complementação gera a extinção do feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC. Sobre o tema: APELAÇÃO 

CÍVEL. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS É PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. ASSIM, A DETERMINAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS, SE NÃO CUMPRIDA NO PRAZO CONCEDIDO, RESULTA NA 

EXTINÇÃO DO PROCESSO (CPC 267 IV). 2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA P ARTE NO CASO DE AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. 3. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DO 

A U T O R .  ( T J - D F  -  A P L :  6 5 2 9 5 6 3 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0065295-63.2010.807.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 

01/02/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/02/2012, DJ-e Pág. 91) 

3. Dispositivo. I – Indefiro a justiça gratuita requerida. II – Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 101, §2º do CPC), 

promova o recolhimento das despesas processuais, sob pena de extinção 

do feito por ausência de condição de procedibilidade, nos termos do art. 

485, IV do CPC. III – Decorrido o prazo sem a quitação, voltem-me para 

sentença extintiva. Rondonópolis, 02 de janeiro de 2017. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007480-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDALGO ELIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Código: 1007480-30.2017.8.11.0003 Requerente: Idalgo Elias dos Santos 

Requeridos: Município de Rondonópolis Imobiliária Aurora Ltda S E N T E N 

Ç A 1. Relatório. Trata-se de pedido de nulidade de ato jurídico c/c 

anulação de alienação compulsória c/c pedido de indenização por danos 

morais e materiais, bem como pleiteou antecipação de tutela para que os 

requeridos se abstenham de efetuar qualquer transação com o imóvel 

objeto da demanda, bem como seja promovida a averbação na matrícula, 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Este juízo, no evento de nº 

10110799, determinou que a parte autora emendasse a exordial para “... 

provar documentalmente que possuía o imóvel de matrícula 57.744 

registrado em seu nome (a matrícula acostada aos autos determina outra 

pessoa como proprietária), bem como que o mesmo foi arrematado ou 

adjudicado pelo Município de Rondonópolis. Acostar cópia do feito em que 

alega haver a adjudicação sem sua ciência. Deverá ainda emendar o polo 

ativo, posto que a escritura pública apresentada indica que o imóvel foi 

adquirido com a conjugue. E, ainda, deverá recolher as custas 

processuais”. Todavia, a parte autora deixou de fazer prova documental 

que possuía o imóvel de matrícula 57.744, bem como que o imóvel foi 

arrematado/adjudicado pelo Município de Rondonópolis, limitando-se a 

justificar que alienou o imóvel ao causídico e questionando quem teria 

quitado a dívida de IPTU. É o relatório. 2. Fundamentação. Determina a 

legislação processual que o não cumprimento de maneira correta de 

medida de emenda a inicial implicará em inépcia, nos termos do art. 330, IV 

c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil. Foi determinado que a 

parte requerente juntasse aos autos documentos imprescindíveis para que 

seja realizada a propositura da presente. Posto que não apresentou prova 

documental da propriedade do bem objeto da demanda, bem como deixou 

de demonstrar se o imóvel foi adjudicado ou arrematado pelo Município de 

Rondonópolis. Em não sendo atendidos os requisitos do art. 319 e art. 320 

do Código de Processo Civil, a inicial torna-se inepta. Neste mesmo sentido 

é o entendimento dos Tribunais: EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.1 - A petição 

inicial deve atender os parâmetros estabelecidos nos artigos 282 e 283, 

ambos do Código de Processo Civil, do contrário é considerada inepta. 

Prevê ainda o art. 284 do mesmo diploma legal, que a parte autora deverá 

ser intimada para emendar a inicial, dentro do prazo arbitrado pelo juízo, e 

caso não o faça, a petição inicial é indeferida e o processo é extinto sem 

resolução de mérito (art. 267, I, CPC).282283Código de Processo 

Civil267ICPC2 - Não é possível verificar o valor do proveito econômico com 

a presente demanda. O objetivo do autor é a extinção da obrigação, no 

entanto, não há nos autos a cópia o contrato de mútuo e qualquer outro 

documento que demonstre o valor do débito existente.3 - Por outro lado, o 

fato da presente demanda tratar-se de ação de consignação em 

pagamento não afasta a inclusão da esposa do autor no pólo ativo da 

demanda. A ação é relativa a mútuo habitacional e requer a extinção de 

obrigação contratual assumida também pela esposa do apelante. Portanto, 

é caso de litisconsórcio ativo necessário, no qual a esposa do autor é 

parte obrigatória no pólo ativo da presente demanda (art. 10, § 1º, II, do 

CPC - por analogia). 10§ 1ºIICPC4 - Apelação desprovida. (TRF2 – 

Apelação Cível 200651040014447 RJ 2006.51.04.001444-7, Sexta Turma 

Especializada, Relator: Juíza Federal Convocada CARMEN SILVIA DE 

ARRUDA TORRES, Data de Julgamento: 08/06/2009 Data de Publicação: 

DJU - Data::22/06/2009) Desta feita, hei por bem extinguir o feito sem 

apreciação do mérito, face à ausência dos documentos necessários para 

o regular andamento do processo. 3. Dispositivo. Diante do exposto, julgo 

extinto o feito, com fulcro no art. 485, I, do novo Código de Processo Civil. 

Custas satisfeitas. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 

de praxe. Publique-se, Registre-se, e Intime-se a autora. Rondonópolis, 03 

de janeiro de 2018. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009903-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BENTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Processo: 1009903-60.2017.8.11.0003 Requerente: Ivone Bento dos 

Santos Requerido: Estado de Mato Grosso S E N T E N Ç A 1. Relatório 

Cuida-se do pedido de ação de ordinária em que a autora visa o 

recebimento de perdas salariais a recomposição da perda remuneratória 

dos seus vencimentos quando da conversão do cruzeiro em (URV) em 

face do Estado de Mato Grosso. A autora alega ser viúva pensionista, que 

seu falecido marido era integrante do quadro de investigadores da Policia 

Civil do Estado de Mato Grosso. Sendo assim jaz jus ao recebimento da 

então defasagem salarial. Breve relato. 2. Fundamentação. 2.1. 

Prescrição. Analisando os autos, nota-se que o servidor faleceu a mais de 

05 (cinco) anos antes da propositura da presente ação, ficando assim 

prejudicado o direito da parte autora requerer a diferença salarial, posto 

que a presente ação fora distribuída na data de 22 de fevereiro de 2017, e 

a morte do servidor público ocorreu em 07.01.2012, conforme documentos 
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anexados aos autos Id: 4943480. Registre-se que o prazo prescricional 

para ações contra a Fazenda Publica estabelecido no art. 1° do Decreto n° 

20.910/32, prescrevem em 05 anos. O Chefe do Governo Provisório da 

República dos Estados Unidos do Brasil, usando das atribuições contidas 

no art. 1º do decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, DECRETA: 

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual 

ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Neste sentido: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. 

CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI 

ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 

7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos 

termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças 

salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à 

data em que houve a reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 

2. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão 

do Tribunal de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - 

feita com base na interpretação das Leis municipais nº 7.012/95 e nº 

7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da 

aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não 

cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta 

há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl nos 

EDcl no REsp 1280271/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015) No caso 

vertente, a autora pleiteou o recebimento a recomposição da perda 

remuneratória dos seus vencimentos quando da conversão do cruzeiro 

em URV pertencentes ao seu falecido esposo que era servidor publico 

estadual, porém não se atentou a data de falecimento do de cujus, pois já 

haviam se passado mais de 05 (cinco) anos de sua morte. Deste modo, a 

prescrição se deu decorrido o prazo quinquenal, qual seja, 07 de janeiro 

de 2017. Sem maiores delongas, reconheço de ofício, a prescrição 

ocorrida nos presentes autos. 3. Dispositivo. Diante do exposto, INDEFIRO 

LIMINARMENTE O PEDIDO, reconhecendo o a ocorrência da prescrição, 

nos termos do art. 332, II c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais, posto que 

não vislumbro a hipossuficiência alegada. Sem condenação em 

honorários, posto que não houve citação. Certificado o trânsito em julgado, 

levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Rondonópolis, 03 de janeiro de 2018. 
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Autos: 1000212-56.2016.8.11.0003 Requerente: Cristiani Maria Feitosa 

Bastos Requeridos: Município de Rondonópolis/MT Sandra Fernandes 

Gatto Cavalcante Alessandra de Freitas S E N T E N Ç A 1. Relatório. 

Trata-se de pedido ordinário cumulado com pedido liminar apresentado por 

Cristiani Maria Feitosa Bastos em face do Município de Rondonópolis/MT, 

Sandra Fernandes Gatto Cavalcante e Alessandra de Freitas. Alega a 

requerente que é nula a sua eliminação do concurso público regido pelo 

edital nº 001/2015-PMR/SEMED, para o cargo efetivo de professora da 

Educação Infantil do quadro de pessoal do município de Rondonópolis/MT, 

em razão de ter sido considerada inapta para o cargo em que foi 

convocada para realização de perícia médica realizada pelo Departamento 

de Saúde Ocupacional e Perícia Médica - DESOPEM. Citado, o município de 

Rondonópolis/MT apresentou contestação, postulando pela improcedência 

do pedido, bem como a desconsideração do pedido liminar, Id. 1624924. 

As requeridas Sandra Fernandes Gatto Cavalcante e Alessandra de 

Freitas apresentaram contestação, arguindo em sede preliminar a 

ilegitimidade passiva, Id. 1632617. A parte autora impugnou as 

contestações apresentadas, arguindo a intempestividade da contestação 

apresentadas pelas requeridas Sandra Fernandes Gatto Cavalcante e 

Alessandra de Freitas, Id. 1922358. O pedido liminar fora indeferido e 

decretada a revelia das requeridas Sandra Fernandes Gatto Cavalcante e 

Alessandra de Freitas, Id. 4490042. Intimadas para especificarem as 

provas que pretendiam produzir, as partes informaram não haver provas a 

produzir, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, Id. 7381141 e 

10981458. É o relato do necessário. 2. Fundamentação. 2.1. Do 

Julgamento do feito no estado em que se encontra. O Juiz proferirá 

julgamento conforme o processo se encontra é expressão contida no art. 

353 do CPC, havendo necessidade de determinar às partes a 

especificação de provas, não pode haver julgamento antecipado da lide. 

Sendo desnecessária essa medida, ou se já tiverem sido tomas as 

providências preliminares, o juiz poderá proferir o julgamento conforme o 

estado do processo. E tal julgamento acarreta, em síntese: a extinção do 

processo (arts. 485, 487, II e V do CPC), e julgamento antecipado da lide 

(art. 355 CPC) e o saneamento do processo (art. 357, CPC). Tal expressão 

tem sentido de determinação de rumo, devendo o juiz extinguir o processo 

com ou sem julgamento do mérito, ou julgar antecipadamente a lide, ou 

determinar o prosseguimento regular do processo (decisão de 

saneamento). Pois bem, perscrutando os autos, verifica-se que a medida 

correta a ser adotada é o julgamento do feito, tendo em vista que mesmo 

devidamente intimadas às partes informaram que não possuem mais 

provas a produzir. 2.2. Da ilegitimidade passiva das requeridas Sandra e 

Alessandra. Primeiramente, importante registrar que fora decretada a 

revelia das requeridas Sandra Fernandes Gatto Cavalcante e Alessandra 

de Freitas, tendo em vista a certidão informando a intempestividade da 

contestação por elas apresentadas. Por outro lado, antes de apreciar a 

legitimidade para figurarem no polo passivo da lide, em obediência ao 

estabelecido pelo Código de Processo Civil, em seu art. 345, inciso I, que 

determina que não serão aplicados os efeitos da revelia se, havendo 

pluralidade de réus, algum deles contestar ação. Assim, considerando que 

houve a apresentação de contestação, pelo município de Rondonópolis, 

litisconsórcio passivo na presente lide, não há que se falar em aplicação 

dos efeitos da revelia para as requeridas Sandra Fernandes Gatto 

Cavalcante e Alessandra de Freitas. Passando à analise da ilegitimidade 

passiva apresentada, posto que se tratam de servidoras do município de 

Rondonópolis, pertencentes ao quadro do Departamento de Saúde 

Ocupacional e Perícia Médica - DESOPEM, sendo que, na qualidade de 

agentes públicos, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo 

da lide. Pois bem, é sabido que a legitimidade para a propositura das ações 

judiciais é um requisito essencial para a busca do direito tutelado. Tanto o 

autor, quanto o réu devem ser legitimados para investiduras nos polos da 

lide. Parte legítima passiva ad causam é aquela titular do interesse que se 

opõe a pretensão deduzida judicialmente. Segundo lição de HUMBERTO 

THEODORO JÚNIOR, “legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto 

é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao 

titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do 

interesse que se opõe ou resiste à pretensão.” (in Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 34ª ed, pg. 51). Da mesma forma, o escólio colhido 

na obra intitulada de Teoria Geral do Processo, de Antônio Carlos de 

Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, verbis: 
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Legitimatio “ad causam” - Ainda como desdobramento da idéia da utilidade 

do provimento jurisdicional pedido, temos a regra que o Código de 

Processo Civil enuncia expressamente no art. 6º: “ninguém poderá pleitear 

em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.” Assim, 

em princípio, é titular de ação apenas a própria pessoa que se diz titular do 

direito subjetivo material cuja tutela pede (legitimidade ativa), podendo ser 

demandado apenas aquele que seja titular da obrigação correspondente 

(legitimidade passiva). (16ª ed, pg. 258). Verifica-se do caso em tela que a 

parte autora fora convocada para realização de perícia médica a ser 

realizada pelo Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica 

(DESOPEM), consoante as exigências estabelecidas no Edital nº 001/2015 

– PMR/SEMED, para investidura no cargo de Professora da educação 

infantil junto ao município. A realização de perícia médica pelas requeridas, 

pertencentes ao Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica – 

DESOPEM, criado, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração, 

através da Lei Complementar de nº 046/2009, encontra-se prevista no art. 

2º, inciso I, para fins de posse e exercício em cargo, empregou ou função 

pública da administração direta, autárquica e fundacional do município de 

Rondonópolis. Portanto, as requeridas apenas emitem o seu parecer, na 

condição de médico perito, para que então a administração pública, no uso 

de suas atribuições declare a aptidão ou inaptidão do candidato, 

submetido ao exame pela junta médica competente. Desta forma, deixando 

de aplicar os efeitos da revelia para as requeridas, acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva em relação as rés Sandra Fernandes Gatto 

Cavalcante e Alessandra de Freitas. 2.3. Do mérito. A requerente pleiteia o 

afastamento do resultado de “inapta” para o exercício do cargo em que se 

logrou êxito aprovar, tendo em vista haver sido constatado pelos peritos 

examinadores a existência de “ cisto sinovial em punho direito e restrição 

ao movimento de ombro”, enfermidade que, segunda a requerente, não a 

impede de lecionar. Portanto, esta é a celeuma da presente lide, 

consistente no fato de a enfermidade de que a autora porta a incapacitar 

ou não para o cargo em questão. Nada obstante, nas razões de sua 

exordial, como forma de justificar a nulidade do ato expedido, a requerente 

alega que não teve conhecimento prévio das razões de sua inaptidão, bem 

como dos critérios utilizados e, por fim, de que já exercia a função de 

professora, o que justifica sua habilitação para o cargo. Para fundamentar 

suas alegações, apresenta a requerente atestado médico particular em 

que o médico classifica a patologia apresentada como não restritiva ao 

exercício da função de educadora infantil, assinada pelo Dr. Oscar Milton 

Mello Muto. Em contrapartida o demandado alega não ser possível a 

consideração dos atestados de aptidão particulares, haja vista a 

parcialidade que impera sobre o profissional que o confeccionou; e que o 

simples fato de já haver exercido a profissão preteritamente não constitui 

razão para aferir sua aptidão ao cargo. Pois bem! Tecidas essas 

considerações e levando em conta a teoria dinâmica da distribuição do 

ônus da prova, em que resta incumbido a parte autora a prova do fato 

constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC), passo à análise da questão 

de fundo da perlenga. Primeiramente, saliento que o art. 37, I, da 

Constituição Federal preconiza que os cargos públicos são acessíveis 

aos que preencham os requisitos estabelecidos por lei. A realização de 

exame médico, para ingresso no cargo público encontra-se respaldo na 

Constituição Federal, como também na Lei nº 8.112/90 que, em seu art. 5º, 

VI, estabelece a aptidão física e mental como um dos requisitos básicos 

para a investidura em cargo público. O edital do concurso público é ato 

vinculante tanto para a administração pública quanto para os candidatos 

que nele se inscreveram e, por isso, passam a ter que observar as regras 

estabelecidas no ato convocatório do concurso. Portanto, uma vez 

publicado o edital, não é possível disposição em contrário, passando a ser 

observado as regras estabelecidas no ato convocatório. O edital do 

concurso nº 001/2015 – PMR/SEMED, para o qual a requerente participou, 

dispõe que um dos requisitos para a investidura no cargo pleiteado pelo 

candidatos é ser considerado apto pela perícia médica realizada pelo 

DESOPEM (Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica) do 

Município de Rondonópolis, de acordo com o estabelecido na Instrução 

Normativa nº 001/2015. Neste mesmo sentido, entendo ainda que referido 

procedimento além de legal é claramente justificável, haja vista a natureza 

efetiva do vínculo que se pretende estabelecer com o ente federativo 

demandado, de qual vínculo derivar-se-ão direitos de outra natureza, 

inclusive previdenciários, a cargo do Poder Público. Desta feita, a 

verificação pré-admissional da aptidão física do candidato atende ao 

interesse público, com vistas à estabilidade e assiduidade do servidor no 

exercício das funções, evitando a concessão de afastamentos frequentes 

e aposentadorias precoces. Quanto às afirmativas da parte autora como 

forma de justificar a nulidade do ato tenho que não merecem prosperar, 

eis que totalmente desprovida de qualquer prova, ainda que meramente 

indiciária, que corrobore a assertiva, ônus que a si incumbia, mormente 

quando allegatio et non pobatio, quasi non allegatio. Primeiramente 

consubstanciada no fato de que a possibilidade de solicitação de exames 

complementares, além dos previstos no edital, conforme item 18.2.2.3 do 

edital de abertura, não é uma regra, já que somente ocorrerá, conforme 

descrito no respectivo item, se necessário. Consabido que os concursos 

públicos são regidos e devem obedecer, estritamente, os seus devidos 

editais, os quais se configuram a lei do certame. Desta feita, da análise do 

edital que regeu o concurso prestado pela autora, bem como da Instrução 

Normativa nº 001/2015 que rege o procedimento de realização de 

inspeção de saúde realizado pelo Município de Rondonópolis, motivo pelo 

qual o pleito da autora improcede. Por fim, como forma de justificar a 

sustentada nulidade do ato a requerente o faz aduzindo que já exercia a 

função, para a qual havia sido convocada, para ingresso na administração 

pública, juntando para tanto os documentos de Id. 1061292 e 1061293. 

Ocorre que, quanto ao ponto, igualmente a pretensão de nulidade há de 

ser rejeitada, tendo em vista que, sendo a realização de exame médico 

requisito inerente à posse do candidato nos cargos públicos, o simples 

fato da autora já exercer a função semelhante àquela para a qual se 

candidatou e logrou êxito em aprovar é insuficiente para invalidar as 

conclusões de inaptidão concluídas pela junta médica oficial. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - 

POSSE - EXAME MÉDICO: INAPTIDÃO - REQUISITO LEGAL - EXERCÍCIO 

PRECÁRIO DAS FUNÇÕES DO CARGO - PONTO CONTROVERTIDO - 

PROVA PERICIAL. 1. O fato de a pessoa já exercer funções públicas 

precárias assemelhadas àquelas para as quais se candidatou em 

concurso público é insuficiente, por si só, para infirmar as conclusões de 

inaptidão em laudo médico oficial. [...] (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.13.250441-6/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2015, publicação da súmula em 

24/03/2015) Quanto ao ponto, em relação a referido laudo, saliento que 

nada obstante ele atestar que a autora não porta nenhuma patologia que 

incapacita a função de educadora infantil, ele há de ser desconsiderado, 

mormente porque a lide não se diz respeito ao fato de a autora portar 

lesão ou não, vez que a existência de cisto sinovial no punho direito da 

autora é fato inclusive confessado por ela. Conforme já informado alhures, 

a celeuma do feito cinge-se em saber se a patologia da autora a incapacita 

ou não para o cargo de Professora da Educação Infantil, tornando-se 

imperiosa sua desconsideração. Nesta senda, é sabido que o controle 

judicial dos atos administrativos em geral, é limitado ao controle da 

legalidade do referido ato, não sendo permitido ao Poder Judiciário o 

pronunciamento sobre o mérito administrativo. Assim é que, em que pese o 

exame médico particular apresentados pela parte autora, atestar que a 

requerente se encontra apta a exercer a atividade de educanda, referidos 

laudos não podem se sobrepor ao exame admissional realizado pelo 

requerido, notadamente quando este afigura-se perfeitamente legal, 

consoante já informado. Isso porque, cabe à Administração Pública, na 

realização do concurso, além de garantir a impessoalidade e a isonomia 

entre os candidatos, observar, também, o melhor interesse do ente e da 

coletividade, consubstanciado na seleção daqueles profissionais que se 

destacarem qualificativamente e demonstrarem, de forma efetiva, em 

plenas condições de exercerem a função designada. Tendo em vista tal 

assertiva e em consonância com a legislação de vigência, é que o edital 

do certame em questão estabelece a aptidão física como um dos 

requisitos para nomeação e posse do candidato aprovado, não há como 

afastar o ato administrativo que a considerou “inapta” e, via de 

consequência, indeferiu a sua posse. A uma, porque, como se sabe, o 

exame realizado pela junta médica deve atestar a saúde do examinando 

na data em que se submeteu a ele e, em apreço aos princípios da 

legalidade e da isonomia, restando comprovado que a autora não atendia, 

à época de tal exame, aos requisitos indispensáveis à posse, legítimo é o 

ato de sua exclusão. A duas, porque absolutamente razoável que se exija 

plena saúde para o ingresso na carreira do magistério. Assim sendo, a 

eliminação da autora do concurso realizado tem, em consonância com o 

princípio da eficiência da administração, o condão de evitar afastamentos, 

readaptações funcionais, e até mesmo aposentadorias por invalidez, em 

evidente prejuízo, não só à saúde do profissional, como à própria 

qualidade do serviço público prestado, sendo, portanto, legal o ato 

administrativo que se busca a anulação. Em casos semelhantes já decidiu 
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o Tribunal de Justiça Mineiro: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - 

CONCURSO PÚBLICO INVESTIDURA EM CARGO DE PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA- EXAME PRÉ-ADMISSIONAL - PREVISÃO EDITALÍCIA 

- INAPTIDÃO POR APRESENTAR IRREGULARIDADE EM BORDAS LIVRES 

DE PPVV E FECHAMENTO GLÓTICO INCOMPLETO - IMPOSSIBILIDADE DE 

REVISÃO DO ATO. A Administração possui liberdade para estabelecer os 

critérios para o concurso público, devendo apenas atender os princípios 

constitucionais da igualdade e razoabilidade. Quanto à validade do exame 

médico em provas de concurso público, esta pressupõe três requisitos, 

sendo eles a previsão legal, objetividade dos critérios e possibilidade de 

recurso do resultado. Os laudos médicos oficiais gozam de presunção de 

veracidade, de modo que se mostra insuficiente, a invocação de 

pareceres contidos em laudos particulares para o afastamento, de plano, 

do ato administrativo. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.054247-3/002, 

Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 16/03/2016, publicação da súmula em 15/04/2016) DIREITO 

ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR MUNICIPAL - 

EXAME PERICIAL ADMISSIONAL - CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA - 

DISFONIA E ALTERAÇÕES NAS CORDAS VOCAIS - ANULAÇÃO DO ATO 

QUE ENSEJOU A ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA - IMPOSSIBILIDADE - 

LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. - A Constituição Federal/1988 admite que a 

lei imponha requisitos para o provimento de cargos públicos, desde que 

estes sejam objetivos, adequados às necessidades do cargo a ser 

exercido e não possuam caráter discriminatório, que estejam dentro dos 

limites da razoabilidade e proporcionalidade e tenham observado o 

princípio da isonomia. - A realização de perícia para aferir a aptidão física 

e mental de candidato ao ingresso na carreira de Professor Municipal de 

Primeiro e Segundo Ciclos do Ensino Fundamental, possui amparo legal, 

sendo legítima sua utilização. - A eliminação de candidatos calcada na 

existência de doenças e alterações incapacitantes é medida que, a médio 

e longo prazo, evita afastamentos reiterados em razão de licenças 

médicas, a readaptação em atividades administrativas e, em casos mais 

graves, até mesmo, a aposentadoria precoce. - Sentença reformada, no 

reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário. (TJMG - Ap 

Cível/Reex Necessário 1.0024.06.277225-6/001, Relator(a): Des.(a) Ana 

Paula Caixeta, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2014, publicação 

da súmula em 21/05/2014). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - 

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO - 

CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EXAME 

MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL - PROBLEMA VOCAL - INAPTIDÃO - 

PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO 

ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Afigura legítima a previsão editalícia e do Decreto nº. 44638/2007 de 

exame médico, quanto a possibilidade de exclusão do candidato em caso 

de inaptidão para o desempenho das atividades do cargo, não se podendo 

admitir laudos particulares ou judiciais como sucedâneos da avaliação 

atribuída à Administração, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da 

igualdade. 2. Existindo previsão legal e editalícia de exame médico prévio 

para admissão na administração pública, pautado em critérios objetivos, 

além da possibilidade de interposição de recurso contra o resultado 

desfavorável, assegurando os princípios da ampla defesa e do 

contraditório, não há que se falar em ilegalidade da exigência, mormente 

levando-se em consideração as funções atribuídas ao cargo de Professor 

que, notoriamente, necessita constantemente de voz para o desempenho 

de suas atividades com a eficiência que se espera. 3. Rejeitar a preliminar 

e negar provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.13.250504-1/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha 

Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2015, publicação da 

súmula em 21/09/2015) 3. Dispositivo. Diante do exposto, julgo extinto o 

feito, sem julgamento de mérito, em relação as requeridas Sandra 

Fernandes Gatto Cavalcante e Alessandra de Freitas, acolhendo a 

preliminar de ilegitimidade passiva, em conformidade ao art. 485, VI e § 3º 

do Código de Processo Civil. Em consequência e, resolvendo o mérito, nos 

termos do art. 487, I do CPC, julgo improcedente o pedido formulado na 

inaugural. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, 

cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade 

judiciária (art. 98, §3º do CPC). Transitando em julgado esta sentença, 

arquive-se o presente feito com as baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Rondonópolis, 05 de janeiro de 

2018. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito
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Processo: 1002413-21.2016.8.11.0003 Requerente: Pacifico Gonçalves 

Ramos Requerido: Município de Rondonópolis e Santa Casa de 

Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT S E N T E N Ç A 1. 

Relatório Trata-se de pedido de indenização, em danos morais e materiais, 

movida contra à Santa Casa de Misericórdia e o Município de 

Rondonópolis. Narra o autor, que no dia 31.03.2000 por volta das 

17h30min, devido à gravidade do ferimento, seu filho foi levado até Santa 

Casa de Misericórdia de Rondonópolis, onde demorou mais de 07 horas 

para ser encaminhado para a sala de cirurgia, que após sair do centro 

cirúrgico, este, necessitava ficar em internado para recuperação na 

Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, e que por falta de vaga, novamente 

teve que esperar por mais de 08 horas, assim no dia 01.04.2000 as 10:00 

horas veio a falecer, tendo como causa morte “choque hemorrágico por 

traumatismo abdominal”, conforme Certidão de Óbito acostada aos autos 

Id:1866006. Citada, a parte Santa Casa alegou em preliminar a prescrição, 

de ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, requereu a improcedência do 

pedido, Id: 4535471. A parte autora apresentou impugnação e requereu o 

reconhecimento da revelia do Município. O Município veio aos autos, id: 

7991230, requerendo ser conhecida a tempestividade e alegando 

prescrição, bem como pela improcedência do pedido. Rejeitou-se o pedido 

de revelia, ev. 10110834. Intimados a fazerem pedidos de prova, o 

Município reiterou a necessidade de ser apreciado o pedido de prescrição. 

Intimada sobre as alegações de prescrição, a autora ratificou os pedidos 

elencados na exordial, pugnando pela total procedência do mérito. É o 

relatório. 2. Fundamentação. 2.1. Prescrição. Analisando os autos, vejo 

que o presente pedido foi distribuído em 05 de agosto de 2016. Por outro 

lado, o falecimento do filho do requerente ocorreu em 01 de abril de 2000, 

conforme documentos acostados no Id: 1866012. Na data do óbito, estiva 

vigente o Código Civil de 1916 – Lei 3.071/1916, que diz em seu artigo 177, 

que as ações pessoais prescreviam em 20 (vinte) anos. Porém com a 

entrada do Código Civil de 2002 – Lei 10.406/2002 – em 11.01.2003 

algumas normas de transição foram adotadas, como por exemplo, a do art. 

2,028 do novo CC, sendo: Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, 

quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, 

já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei 

revogada. Diante disso, o prazo prescricional será somente o da lei 

anterior (Lei 3.071/1916) quando na entrada em vigor do novo Código Civil 

de 2002 estiver passado no mínimo 10 anos da maculação ao direito do 

requerente. Assim tem julgado o STJ, vejamos: Superior Tribunal de 

Justiça Revista Eletrônica de Jurisprudência CERTIDÃO DE JULGAMENTO 

TERCEIRA TURMA AgRg no Número Registro: 2014/0151160-8 CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FATO GERADOR 

OCORRIDO EM 1991. PRESCRIÇÃO. VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO 

FIRMADA NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83, DO STJ. 

AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 2.028 assenta que serão os da lei 

anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de 

sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo 

estabelecido na lei revogada. 2. A linha argumentativa apresentada pela 

agravante é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos 

invocados pela decisão agravada, mantida, portanto, a incidência da 

Súmula nº 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. Temos assim que 

o filho do autor faleceu em 01.04.200, e até a vigência do Código Civil de 

2002, passaram-se apenas pouco mais de 02 anos, sendo ineficiente a 

aplicação do prazo prescricional de 20 anos previsto no Código Civil de 

1916 “prescrições vintenária”. Logo será adotada a prescrição trienal. 
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Registre-se que o prazo prescricional para ações com pretensão de 

reparação civil é de 03 (três) anos conforme o disposto no art. 206, § 3º, 

V do Código Civil, vejamos: “Art. 206. Prescreve: [...] § 3o Em três anos: 

[...] V - a pretensão de reparação civil;” O TJ-MG em julgamento de 

Apelação Cível assim decidiu: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRAZO PRESCRICIONAL. Para que 

se configure a prescrição são necessários: a) a existência de um direito 

exercitável; b) a violação desse direito (actio nata); c) a ciência da 

violação do direito; d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo 

previsto em lei; e f) a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou 

suspensiva do prazo. A pretensão de reparação civil prescreve em 3 

(três) anos (inteligência do art. 206, § 3, V do CC/2002). (TJ-MG - AC: 

10024111857983001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 

08/05/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/05/2014) No caso em tela, o autor se submeteu ao atendimento médico 

em 31.03.2000, e em 01.04.2000 dia seguinte ao atendimento, e pela 

gravidade da lesão, o filho do requerente veio a óbito. Deste modo, a 

prescrição se deu decorrido o prazo trienal, qual seja, 01 de abril de 200, 

isso considerando o requerido Santa Casa de Misericórdia. Por outro lado, 

tomando por norte as datas acima mencionadas e que o prazo 

prescricional para o exercício do direito de ação contra dívidas dos Entes 

Públicos, que é de 05 anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32, que 

dispõe: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 

Por óbvio a jurisprudência é no mesmo sentido, veja-se: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS. 

PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES. Em se 

tratando de ação proposta para cobrar correção monetária e juros de 

mora de verbas remuneratórias pagas com atraso, o prazo prescricional 

de cinco anos tem início a partir da data do pagamento do débito em atraso 

sem a devida atualização. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e 

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apelo provido. (TJMG: 

101050516900600011, MG 1.0105.05.169006-0/001(1), Relator(a): MARIA 

ELZA, Julgamento: 13/03/2008, Publicação: 11/04/2008) Sobreleva 

ressaltar que, segundo a norma supra transcrita, não só as dívidas 

passivas dos Municípios, mas todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Municipal prescreve em 05 (cinco) anos. Logo e, sem maiores 

delongas, reconheço a prescrição ocorrida nos presentes autos em 

relação a todos os réus. 3. Dispositivo. Diante do exposto, reconheço a 

ocorrência da prescrição, e julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, II, do CPC. Sem condenação em custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de 

praxe. Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Rondonópolis, 06 de janeiro 

de 2018. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito
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Processo: 1009680-10.2017.8.11.0003 Requerente: Elilia Souza Pereira 

Requerido: Estado de Mato Grosso. S E N T E N Ç A 1. Relatório. Trata-se 

de pedido de cobrança em face do Estado de Mato Grosso em que o autor 

alega, em síntese, que é servidora pública estadual aposentada, e faz jus 

a recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos quando da 

conversão do cruzeiro em URV, bem como ao pagamento dos valores 

pretéritos, incidente sobre todas as parcelas recebidas (férias, décimo 

terceiro salário e demais vantagens que compões a sua remuneração). 

Aduz que, por ocasião do Plano Real, a Medida Provisória nº 434/94 

determinou que os vencimentos dos servidores civis e militares seriam 

convertidos pelo equivalente em URV do último dia do mês de 

competência. Assevera que, diferentemente da medida da Medida 

Provisória de nº 434/94, a Lei nº 8.880/94 estabeleceu o último dia de cada 

mês como base do cálculo da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em unidade reais de valor (URV), todavia, diversos órgãos 

do Estado de Mato Grosso têm concedido à implantação e conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos dos servidores tomando por base a 

data do seu efetivo pagamento (dia 20). Afirma, ainda, que, na prática, a 

conversão dos salários dos servidores em geral deve ser tomada por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento (dia 20), e não o 

do último dia do mês de competência, o que, resultou em prejuízos 

econômicos aos servidores deste Estado. Sendo assim, o demandante 

entende que os seus vencimentos deveriam ser convertidos não pelo 

equivalente no último dia do mês (como ocorreu), mas sim pelo equivalente 

em URV na data do seu efetivo pagamento, ID: 10808242. Intimada para 

manifestar-se sobre alguma causa suspensiva ou interruptiva de 

prescrição. A parte autora manifestou-se no ID: 11073938. É o relatório. 2. 

Fundamentação. 2.1. Da prescrição. No caso dos autos, a parte autora é 

servidor público estadual e busca a incorporação aos seus proventos a 

diferença resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março de 

1994 em URV (Unidade Real de Valor), bem como o pagamento referente à 

perda salarial dos últimos cinco anos, contados da propositura da 

demanda. Na hipótese, ante a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 

nº 561836/RN, da relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013 e 

publicado em 10/02/2014, bem como a nova jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça em casos análogos, quanto houver a reestruturação 

da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime 

jurídico remuneratório, dá-se início ao prazo prescricional para que o 

servidor público reclame das perdas decorrentes da sobredita conversão. 

O Superior Tribunal de Justiça, vem se posicionando no sentido de que as 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensados com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime 

remuneratório. Neste sentido: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO 

DE CARREIRA. LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. 

Conforme jurisprudência desta Corte, embora não seja possível 

compensação de perdas salariais resultantes da conversão em URV com 

reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação 

temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos 

decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos 

autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas 

dos autos e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 

7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos 

termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças 

salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à 

data em que houve a reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 

2. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão 

do Tribunal de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - 

feita com base na interpretação das Leis municipais nº 7.012/95 e nº 

7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da 

aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não 

cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta 

há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl nos 

EDcl no REsp 1280271/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015) Após a 

instituição do URV, o Estado de Mato Grosso promulgou o Decreto de nº 

4.400 de 14 de abril de 1994, estipulando os vencimentos dos servidores 

de carreiras e de cargos em comissão em unidade real de valor – URV. 

Posteriormente, editou a Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, 

realinhando as tabelas de vencimentos dos servidores públicos civis e 
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militares do Poder Executivo. Além dessas leis, a carreira dos 

profissionais civis e militares do Estado de Mato Grosso, a qual a parte 

autora pertence, foi reestruturada mediante a aprovação da Lei 

Complementar Estadual nº 50, de 01 de outubro de 1998, a qual 

implementou o subsídio como forma de remuneração dos servires do 

Estado de Mato Grosso. Referida lei versa não apenas sobre a estrutura 

de cargos, mas também sobre a estrutura salarial devida aos servidores, 

numa verdadeira remodelação dos salários. Assim, a partir da 

reestruturação da carreira criou-se um novo padrão de vencimento que 

absorveu as perdas eventualmente sofridas. Surgiu então, um novo 

sistema remuneratório, o qual substituiu o antigo, sendo, portanto, a data 

que ocorreu tal alteração, aquela limite para recompor as diferenças 

salariais, de modo aplicável à prescrição quinquenal a partir de então. 

Deste modo, ajuizada a presente ação em 24 de novembro de 2017, 

passadas mais de 05 (cinco) anos da Lei Complementar que reestruturou 

o quadro remuneratório da autora, as eventuais diferenças remuneratórias 

existentes foram alcançadas pela prescrição quinquenal, na forma da 

Súmula 85 do STJ, que dispõe: “Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Com tais considerações, impõe-se reconhecer a 

prescrição da pretensão da parte autora, face o transcurso de prazo 

superior à 05 (cinco) anos do advento da Lei Complementar. 3. Dispositivo. 

Diante do exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE O PEDIDO, reconhecendo o a 

ocorrência da prescrição, nos termos do art. 332, II c/c art. 487, II, do 

Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento de custas 

processuais, posto que não vislumbro a hipossuficiência alegada. Sem 

condenação em honorários, posto que não houve citação. Certificado o 

trânsito em julgado, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Rondonópolis, 08 de 

janeiro de 2018. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito
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Autos: 1000053-45.2018.8.11.0003 Impetrante: Alcides Vieira Leite 

Impetrados: Secretario Municipal de Saúde Rondonópolis/MT. Secretario 

Estadual de Saúde S E N T E N Ç A 1. Relatório. Trata-se de mandado de 

segurança com pedido liminar impetrado por Alcides Vieira Leite, contra 

ato supostamente ilegal do Secretario Municipal de Saúde de 

Rondonópolis/MT e Secretario Estadual de Saúde consistente na 

autorização para realização de cirurgia, violando assim seu direito líquido e 

certo. Brevemente relatado. 2. Fundamentação. Conforme certificado nos 

autos, em trâmite, também perante este juízo, os autos de número 

1010339-19.2017.8.11.0003, possui as mesmas partes e o mesmo objeto 

destes autos, referente a autorização para realização de cirurgia no autor. 

Assim, dispõe o artigo 485 do Código Processual Civil em seu inciso V, 

que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: V - reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; É óbvio 

que não se tolera, em direito processual, que a mesma lide seja objeto de 

mais de um processo simultaneamente, sob pena de eventuais 

pronunciamentos judiciários serem divergentes a respeito da mesma 

controvérsia jurídica, e até em razão do desperdício de energia 

jurisdicional que derivaria do trato da mesma causa por parte de vários 

juízes. Humberto Theodoro Júnior ensina que: “Consiste a litispendência 

em tornar completa a relação processual trilateral em torno da lide”. (Curso 

de Direito Processual Civil, Forense, Rio de Janeiro, Vol. I, 25ª ed., p. 266.) 

Ocorre que, demonstrada a incidência da litispendência entre dois 

processos, o segundo deverá ser extinto, sem resolução do mérito, pois a 

litispendência é considerada condição objetiva de improcedibilidade por 

alguns doutrinadores, ou pressuposto processual negativo por outros, 

mas em qualquer dos casos a consequência lógica é a total inviabilidade 

jurídica do segundo processo. Frise-se que a litispendência deve ser 

reconhecida de ofício, e o segundo processo extinto, independente de 

provocação da parte (art. 485, § 3º, CPC). Neste sentir, considerando 

assim que há duplicidade de feitos, com as mesmas partes, pedido e 

causa de pedir, não há outra lógica senão a extinção da presente 

demanda. 3. Dispositivo. Diante do exposto, julgo extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, o que faço com base no art. 485, V, e § 3º, do 

Código de Processo Civil, em virtude da ocorrência de litispendência deste 

mandamus aos autos nº 1010339-19.2017.8.11.0003. Sem custas, tendo 

em vista que o art. 10, XXII da Constituição Estadual isenta o Mandado de 

Segurança de seu recolhimento. Sem honorários, eis que incabíveis na 

espécie, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Sentença não sujeita 

ao duplo grau de jurisdição. Transitando em julgado, arquive-se, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se, 

Registre-se e Intime-se. Rondonópolis, 11 de janeiro de 2018. Wagner 

Plaza Machado Junior Juiz de Direito
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Autos: 1003169-93.2017.8.11.0003 Requerente: Elaine Gaíva Leal 

Requerido: Município de Rondonópolis/MT S E N T E N Ç A 1. Relatório. 

Trata-se de pedido ordinário apresentado por Elaine Gaíva Leal em face do 

Município de Rondonópolis/MT. Alega a requerente que, embora atingida 

pontuação suficiente, não fora realizada a correção de sua prova de 

redação, sendo, em tese, nula a sua eliminação do concurso público 

regido pelo edital nº 001/2015-PMR/SEMED, para o cargo efetivo de 

professora da Educação Infantil do quadro de pessoal do município de 

Rondonópolis/MT. O pedido liminar, para que a prova de redação da 

requerente fosse submetido à correção, foi indeferido, conforme decisão 

no Id. 8326781. Citado, o município de Rondonópolis/MT apresentou 

contestação, postulando pela improcedência do pedido, Id. 9134765. A 

parte autora impugnou a contestação apresentada, Id. 10008812. 

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, as 

partes informaram não haver provas a produzir, pugnando pelo julgamento 

antecipado da lide. É o relato do necessário. 2. Fundamentação. 2.1. Do 

Julgamento do feito no estado em que se encontra. O Juiz proferirá 

julgamento conforme o processo se encontra é expressão contida no art. 

353 do CPC, havendo necessidade de determinar às partes a 

especificação de provas, não pode haver julgamento antecipado da lide. 

Sendo desnecessária essa medida, ou se já tiverem sido tomas as 

providências preliminares, o juiz poderá proferir o julgamento conforme o 

estado do processo. E tal julgamento acarreta, em síntese: a extinção do 

processo (arts. 485, 487, II e V do CPC), e julgamento antecipado da lide 

(art. 355 CPC) e o saneamento do processo (art. 357, CPC). Tal expressão 

tem sentido de determinação de rumo, devendo o juiz extinguir o processo 

com ou sem julgamento do mérito, ou julgar antecipadamente a lide, ou 

determinar o prosseguimento regular do processo (decisão de 

saneamento). Pois bem, perscrutando os autos, verifica-se que a medida 

correta a ser adotada é o julgamento do feito, tendo em vista que mesmo 

devidamente intimadas às partes informaram que não possuem mais 

provas a produzir. 2.2. Da denunciação à lide apresentada pelo requerido. 

O requerido Município de Rondonópolis/MT, em sua contestação, denuncia 

à lide a Fundação Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, sob o 

argumento de que teria sido a responsável pela realização do Concurso 

Público previsto no Edital nº 001/2015, atuando como executora do 

certame e responsável pela eventual responsabilização. Ao analisar os 

autos, constato que a Fundação Universidade Federal do Estado de Mato 

Grosso é parte ilegítima, não devendo ser acolhida a denunciação à lide, 

porque, sendo mera executora do certame, não possui interesse subjetivo 

para compor o polo passivo da ação anulatória em testilha. Portanto, 

verifica-se que a denunciação não é legítima para figurar no polo passivo 

da presente, visto que é mera executora do concurso público, não 

atuando em nome próprio. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO 
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PÚBLICO - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO - ALTERAÇÃO POR DECISÃO 

JUDICIAL - CANDIDATO APROVADO - EXCLUSÃO APÓS DECISÃO 

JUDICIAL - LIMINAR CONCEDIDA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PERDA DO 

OBJETO POR CUMPRIMENTO DA DECISÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA - ACOLHIMENTO EM 

RELAÇÃO À FUNCAB E AO GOVERNADOR DO ESTADO - MANUTENÇÃO 

DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA NO POLO PASSIVO - 

AUTORIDADE COATORA COM PODER DECISÓRIO - DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO OFENDIDO - ATO COERCITIVO ARBITRÁRIO - COMPROVADO - 

CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR - ORDEM CONCEDIDA. 1). Não há perda de 

objeto, quando a ordem de inclusão do candidato, em curso de formação, 

é cumprida somente em função de decisão judicial liminar. 2). Há 

ilegitimidade passiva, na indicação errônea da autoridade coatora. 3). 

Autoridade coatora é aquela competente para praticar o ato tido como 

ilegal. 4). É de se conceder a ordem em Mandado de Segurança, para 

garantir a inclusão, em curso de formação, de candidato aprovado no 

número de vagas, mesmo que haja alteração na ordem classificatória, por 

determinação judicial liminar. 5). Uma vez concedida a liminar e não há 

informação da autoridade coatora que comprove a necessidade de sua 

revogação, a manutenção da ordem é medida que se impõe. (TJMT – MS 

85104/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2015, 

Publicado no DJE 17/12/2015). Eis a Jurisprudência pátria neste mesmo 

sentido: ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONCURSO PÚBLICO. 

SOLDADO DA PMDF. ALTURA MÍNIMA. I - A Fundação Universa é parte 

ilegítima, porque, como mera executora do certame, não há pertinência 

subjetiva para compor o polo passivo de ação anulatória de eliminação em 

concurso público. II - A exigência de altura mínima para Soldado da PMDF 

está prevista na Lei 7.289/84 e no edital do concurso. É razoável esse 

requisito, porque necessária determinada compleição física para exercício 

das funções do cargo. III - Comprovado que a autora tem a altura mínima 

de 1,60m, e não inferior, como atestado pela banca examinadora, o ato de 

eliminação do certame, por esse fundamento, é ilegal e, portanto, nulo. IV - 

Apelação e remessa de ofício desprovidas. TJ-DF - APO: 

20140110029578, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 

05/08/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/08/2015 . Pág.: 227 Desta feita, rejeito a denunciação à lide 

apresentada pelo requerido. 2.3. Do mérito. A requerente narra que 

participou do concurso para provimento de vagas para o cargo de 

Docente da Educação Infantil, conforme Edital nº 001/2015. Alega que, 

embora o edital do certame tenha estabelecido que o acerto de 70% da 

prova objetiva possibilitaria a correção de sua prova de redação, a mesma 

não teve a correção realizada. Nada obstante, nas razões de sua 

exordial, como forma de justificar a nulidade do ato expedido, a requerente 

afirma que obteve 29 (vinte e nove) pontos na prova objetiva, o que 

justifica seu direito de correção para a prova de redação. Pois bem! 

Tecidas essas considerações e levando em conta a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, em que resta incumbido a parte autora a 

prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC), passo à 

análise da questão de fundo da perlenga. Primeiramente, saliento que o 

art. 37, I, da Constituição Federal preconiza que os cargos públicos são 

acessíveis aos que preencham os requisitos estabelecidos por lei. O edital 

do concurso público é ato vinculante tanto para a administração pública 

quanto para os candidatos que nele se inscreveram e, por isso, passam a 

ter que observar as regras estabelecidas no ato convocatório do 

concurso. Portanto, uma vez publicado o edital, não é possível disposição 

em contrário, passando a ser observado as regras estabelecidas no ato 

convocatório. O edital do concurso nº 001/2015 – PMR/SEMED, para o qual 

a requerente participou, em seu item 11.15, dispõe que “farão a prova de 

redação todos os candidatos. Serão selecionados para correção da Prova 

de Redação, para cada cargo, somente os candidatos com pontuação na 

Prova Objetiva igual ou superior a 70% da pontuação máxima dessa Prova 

e classificados, segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na 

Prova Objetiva, dentro do limite de 5 (cinco) vezes o número de vagas 

ofertadas ou até a quantidade necessária em caso de empate na posição 

final”. O cargo para o qual a requerente se inscreveu, Professor da 

Educação Infantil, previa em seu Anexo II, a existência de 29 (vinte e 

nove) vagas para ampla concorrência, 04 (quatro) para pessoas com 

deficiência e 08 (oito) para pessoas de baixa renda. Dessa forma, como 

requisitos para a correção da prova de redação, conforme previsto no 

item 11.15 do edital, acima mencionado, a pontuação na prova objetiva 

igual ou superior a 70% (setenta por cento) da pontuação máxima e, 

desde que, dentro do limite de 05 (cinco) vezes o número de vagas 

ofertadas. Assim, considerando que a autora se inscreveu na modalidade 

ampla concorrência, obtendo o total de 29 (vinte e nove) pontos na prova 

objetiva, classificando-se na 153ª colocação, o limite para “corte”, na 

modalidade para a qual a requerente estava concorrendo, seria até a 145ª 

colocação. Portanto, em que pese a requerente alegar que candidatos que 

obtiveram pontuação inferior à sua, constata-se que tais candidatos 

concorreram às vagas destinadas para pessoas com baixa renda ou 

pessoas com deficiência, razão pela qual há diferença nas notas de 

cortes adotadas, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade. 3. 

Dispositivo. Diante do exposto, julgo extinto o feito, resolvendo o mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC, julgo improcedente o pedido formulado na 

inaugural. Em consequência, condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da 

gratuidade judiciária (art. 98, §3º do CPC). Transitando em julgado esta 

sentença, arquive-se o presente feito com as baixas de estilo e anotações 

de praxe. Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Rondonópolis, 11 de 

janeiro de 2018. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito
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Código: 109416-90.2017.8.11.0003 Requerente: José Pires do Rego 

Requerido: Município de Rondonópolis/MT. S E N T E N Ç A 1. Relatório. 

Trata-se de pedido de cobrança em face do Município de Rondonópolis em 

que a parte autora alega em síntese, que é viúva/pensionista de seu 

falecido marido que era servidor público municipal, lotado na Secretária 

Municipal de Educação no cargo de Agente de Vigilância, e faz jus a 

recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos quando da 

conversão do cruzeiro em URV, bem como ao pagamento dos valores 

pretéritos, incidente sobre todas as parcelas recebidas (férias, décimo 

terceiro salário e demais vantagens que compões a sua remuneração). 

Aduz que, por ocasião do Plano Real, a Medida Provisória nº 434/94 

determinou que os vencimentos dos servidores civis e militares seriam 

convertidos pelo equivalente em URV do último dia do mês de 

competência. Assevera que, diferentemente da medida da Medida 

Provisória de nº 434/94, a Lei nº 8.880/94 estabeleceu o último dia de cada 

mês como base do cálculo da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em unidade reais de valor (URV), todavia, diversos órgãos 

do Estado de Mato Grosso têm concedido a implantação e conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos dos servidores tomando por base a 

data do seu efetivo pagamento (dia 20). Afirma, ainda, que, na prática, a 

conversão dos salários dos servidores em geral deve ser tomada por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento (dia 20), e não o 

do último dia do mês de competência, o que, resultou em prejuízos 

econômicos aos servidores deste Estado. Sendo assim, o demandante 

entende que os seus vencimentos deveriam ser convertidos não pelo 

equivalente no último dia do mês (como ocorreu), mas sim pelo equivalente 

em URV na data do seu efetivo pagamento. Intimada para emendar a inicial 

cumprindo os termos art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT, e 

manifestar-se sobre alguma causa suspensiva ou interruptiva de 

prescrição. A parte autora manifestou-se nos eventos n°: 10846326 e 

11088518. É o relatório. 2. Fundamentação. 2.1.1. Do julgamento 

antecipado e indeferimento da inicial. A figura do julgamento antecipado da 

lide se faz presente no processo civil quando desnecessário a produção 

de provas por a lide versar sobre matéria unicamente de direito ou sendo 

fática, a inicial ou contestação, trouxer todos os elementos probatórios. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que se 

trata de matéria de direito e não há necessidade de produzir prova em 

audiência. 2.1.2. Da prescrição. No caso dos autos, a parte autora é 
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viúva/pensionista de seu falecido esposo que era servidor público 

municipal e busca a incorporação aos seus proventos a diferença 

resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março de 1994 em 

URV (Unidade Real de Valor), bem como o pagamento referente à perda 

salarial dos últimos cinco anos, contados da propositura da demanda. Na 

hipótese, ante a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 

561836/RN, da relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013 e 

publicado em 10/02/2014, bem como a nova jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça em casos análogos, quanto houver a reestruturação 

da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime 

jurídico remuneratório, dá-se início ao prazo prescricional para que o 

servidor público reclame das perdas decorrentes da sobredita conversão. 

O Superior Tribunal de Justiça, vem se posicionando no sentido de que as 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensados com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime 

remuneratório. Neste sentido: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO 

DE CARREIRA. LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. 

Conforme jurisprudência desta Corte, embora não seja possível 

compensação de perdas salariais resultantes da conversão em URV com 

reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação 

temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos 

decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos 

autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas 

dos autos e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 

7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos 

termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças 

salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à 

data em que houve a reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 

2. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão 

do Tribunal de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - 

feita com base na interpretação das Leis municipais nº 7.012/95 e nº 

7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da 

aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não 

cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta 

há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl nos 

EDcl no REsp 1280271/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015). Após a 

instituição do URV, o Estado de Mato Grosso promulgou o Decreto de nº 

4.400 de 14 de abril de 1994, estipulando os vencimentos dos servidores 

de carreiras e de cargos em comissão em unidade real de valor – URV. 

Posteriormente, editou a Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, 

realinhando as tabelas de vencimentos dos servidores públicos civis e 

militares do Poder Executivo. Além dessas leis, a carreira dos servidores 

públicos do município de Rondonópolis, a qual fazia parte o falecido 

esposo da autora pertence, a Lei Municipal nº 3.247, de 05 de maio de 

2000, dispôs sobre a estruturação do Plano de Cargos e Carreiras da 

Prefeitura Municipal de Rondonópolis, estabelecendo novas normas de 

enquadramento e instituiu nova tabela de vencimentos. A referida lei 

municipal, instituiu, por meio de seu “Anexo V”, as novas tabelas de 

vencimento básico dos servidores públicos do Município de Rondonópolis. 

Referida lei versa não apenas sobre a estrutura de cargos, mas também 

sobre a estrutura salarial devida aos servidores, numa verdadeira 

remodelação dos salários. Assim, a partir da reestruturação da carreira 

criou-se um novo padrão de vencimento que absorveu as perdas 

eventualmente sofridas. Surgiu então, um novo sistema remuneratório, o 

qual substituiu o antigo, sendo, portanto, a data que ocorreu tal alteração, 

aquela limite para recompor as diferenças salariais, de modo aplicável a 

prescrição quinquenal a partir de então. Dessa forma, se houvesse 

diferenças a serem apuradas e eventualmente devidas, seriam todas 

anteriores a Lei Municipal nº 3.247/2000, e estas estariam prescritas, uma 

vez que entre a entrada em vigor da referida lei em maio do ano de 2000 e 

a distribuição do feito em 14 de novembro de 2017, transcorreu lapso 

temporal superior a 05 (cinco) anos, na forma da Súmula 85 do STJ, que 

dispõe: “Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que 

a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Com tais 

considerações, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão da parte 

autora. 3. Dispositivo. Diante do exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE O 

PEDIDO, reconhecendo o a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 

332, II c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente 

ao pagamento de custas processuais, posto que não vislumbro a 

hipossuficiência alegada. Sem condenação em honorários, posto que não 

houve citação. Certificado o trânsito em julgado, levem-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Rondonópolis, 11 de janeiro de 2018. Wagner Plaza Machado 

Junior Juiz de Direito
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S E N T E N Ç A 1. Relatório. Trata-se de mandado de segurança em que 

fora ordenada sua emenda em dois tópicos – indicação correta da 

autoridade coatora e apresentação da exordial nos termos do art. 13, § 1º 

da Resolução 22/2011 do TJMT. Todavia, a parte autora somente indicou a 

autoridade coatora. É o relatório. 2. Fundamentação. Determina a 

legislação processual que o não cumprimento de maneira correta de 

medida de emenda a inicial implicará em inépcia, nos termos do art. 330, IV 

c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil. Foi determinado que a 

parte indicação correta da autoridade coatora e apresentação da exordial 

nos termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. A Resolução 

22/2011, que implantou o processo eletrônico no TJMT, determina que a 

exordial e as demais peças sejam apresentadas no editor interno do 

programa, sendo vedada a apresentação em outros editores, como PDF – 

que é o caso da exordial deste feito. Notificado para corrigir o vício 

procedimental, o impetrante quedou-se inerte. Em não sendo atendidos os 

requisitos do art. 319 e art. 320 do Código de Processo Civil, a inicial 

torna-se inepta. Neste mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais: 

EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.1 - A petição inicial deve atender os parâmetros 

estabelecidos nos artigos 282 e 283, ambos do Código de Processo Civil, 

do contrário é considerada inepta. Prevê ainda o art. 284 do mesmo 

diploma legal, que a parte autora deverá ser intimada para emendar a 

inicial, dentro do prazo arbitrado pelo juízo, e caso não o faça, a petição 

inicial é indeferida e o processo é extinto sem resolução de mérito (art. 

267, I, CPC).282283Código de Processo Civil267ICPC2 - Não é possível 

verificar o valor do proveito econômico com a presente demanda. O 

objetivo do autor é a extinção da obrigação, no entanto, não há nos autos 

a cópia o contrato de mútuo e qualquer outro documento que demonstre o 

valor do débito existente.3 - Por outro lado, o fato da presente demanda 

tratar-se de ação de consignação em pagamento não afasta a inclusão da 

esposa do autor no pólo ativo da demanda. A ação é relativa a mútuo 

habitacional e requer a extinção de obrigação contratual assumida também 

pela esposa do apelante. Portanto, é caso de litisconsórcio ativo 

necessário, no qual a esposa do autor é parte obrigatória no pólo ativo da 

presente demanda (art. 10, § 1º, II, do CPC - por analogia). 10§ 1ºIICPC4 - 

Apelação desprovida. (TRF2 – Apelação Cível 200651040014447 RJ 

2006.51.04.001444-7, Sexta Turma Especializada, Relator: Juíza Federal 

Convocada CARMEN SILVIA DE ARRUDA TORRES, Data de Julgamento: 

08/06/2009 Data de Publicação: DJU - Data::22/06/2009) Desta feita, hei 
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por bem extinguir o feito sem apreciação do mérito, face à ausência dos 

documentos necessários para o regular andamento do processo. 3. 

Dispositivo. Diante do exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 485, 

I, do novo Código de Processo Civil. Sem condenação em custas ou 

honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de 

praxe. Publique-se, Registre-se, e Intime-se a parte autora. Rondonópolis, 

16 de janeiro de 2018. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007886-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON COELHO DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO)

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

S E N T E N Ç A 1. Relatório. Trata-se de pedido de prorrogação do 

benefício de auxílio doença, sustenta o autor que sofre de patologia 

degenerativa de coluna, com atestado pelo médico perito. Sendo o 

benefício concedido por somente 03 meses e encerrado, requer sua 

prorrogação pela manutenção da doença. Fora determinada a suspensão 

do feito para que fosse acostada prova do indeferimento do pedido na via 

administrativa. Breve relato. 2. Fundamentação. 2.1 Da preliminar de falta 

de interesse de agir. Este juízo entende que a parte autora deveria ter 

apresentado o indeferimento do pedido na via administrativa, como 

documento essencial para conhecimento do pedido, vez que implica em 

interesse processual e economia processual. Ademais, salutar anotar que 

o requerimento administrativo do autor restringiu-se ao pedido de auxílio 

doença, benefício que possui requisitos diferentes à sua prorrogação. Ou 

seja, a administração não foi provocada para se manifestar quanto à 

prorrogação. Diante dos fatos acima narrados é salutar anotar que em 27 

de agosto de 2014, o Supremo Tribunal Federal encerrou um debate que 

se arrastava há anos, ao julgar parcialmente procedente o Recurso 

Extraordinário n. 631240, com repercussão geral reconhecida, em que o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) defendia a exigência de prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer às vias judiciais 

para a concessão de benefício previdenciário. Por maioria de votos, o 

Plenário da Corte acompanhou o relator, ministro Luís Roberto Barroso, no 

entendimento de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao 

Judiciário, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois 

sem pedido administrativo anterior, não fica caracterizada lesão ou 

ameaça de lesão a direito. Ao proferir seu voto, o ministro Barroso 

considerou não haver interesse de agir do segurado que não tenha 

inicialmente protocolado seu requerimento junto ao INSS, não havendo, 

assim, que se falar em lide. A tese vencedora foi no sentido de que o INSS 

não tem o dever de conceder o benefício de ofício, de modo que para que 

o postulante possa alegar que seu direito foi desrespeitado é preciso que 

apresente seu pedido inicialmente perante a autarquia previdenciária. 

Vejamos a ementa do referido Recurso Extraordinário: Trata-se de 

recurso extraordinário em que se discute se há ou não necessidade de 

prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ação judicial 

previdenciária, no qual foi reconhecida repercussão geral. Constam as 

seguintes manifestações de partes alheias ao processo: (a) Marcelo 

Martins de Souza, advogado, na qualidade de “terceiro interessado” (fls. 

143/146); (b) Paulo Ferreira Carvalho, advogado, na qualidade de “terceiro 

interessado” (fls. 149/153); (c) Catarina Rossoni Barbiero, parte em RE 

sobrestado, não qualificada, que requer seu ingresso como amicus curiae 

(fls. 156/167, 169/181 e 261/265); (d) União, com pedido de ingresso como 

amicus curiae (fls. 185/196); (e) Dora Veci da Silva e outros 40 

trabalhadores rurais idosos, que requerem admissão como assistentes 

litisconsorciais (fls. 197/205); (f) João Picolli, lavrador, na qualidade de 

“terceiro interessado”, em petição subscrita pelo advogado Marcelo 

Martins de Souza, indicado no item (a), acima (fls. 255/259); e (g) 

Defensor Público-Geral Federal, com pedido de ingresso como amicus 

curiae (fls. 267/268). A manifestação de terceiros em processo de 

repercussão geral é disciplinada por normas especiais, a saber, o art. 

543-A, § 6º, do CPC, e o art. 323, § 2º, do Regimento Interno do STF, que 

assim dispõem: CPC, art. 543-A, § 6º. O Relator poderá admitir, na análise 

da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por 

procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal. RI/STF, art. 323, § 3º. Mediante decisão irrecorrível, 

poderá o (a) Relator (a) admitir de ofício ou a requerimento, em prazo que 

fixar, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, 

sobre a questão da repercussão geral. Levando-se em conta o critério da 

representatividade dos postulantes (Lei nº 9.868/99, art. 7º, § 2º), aqui 

aplicável por analogia, admito a União como amicus curiae, em razão dos 

potenciais reflexos da decisão sobre a Administração federal. Na mesma 

linha, admito o ingresso como amicus curiae do Defensor Público-Geral 

Federal, como representativo da tese defendida pelos segurados da 

Previdência Social. Em razão da admissão do Defensor Público-Geral 

Federal e da falta de representatividade institucional dos outros 

postulantes, indefiro os pedidos de ingresso formulados pelos demais 

segurados e advogados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro 

de 2013.Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Relator. (STF - RE: 631240 

MG, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 15/10/2013, 

Data de Publicação: DJe-211 DIVULG 23/10/2013 PUBLIC 24/10/2013). 

Assim, posto que a parte autora, não acostou aos autos pedido 

administrativo de prorrogação, destoando por completo da determinação 

judicial, logo, vislumbra-se que o feito padece de falta de interesse de agir 

no que diz respeito ao auxílio acidente. Por fim, anoto que as demais teses 

não influenciaram no julgamento no resultado da lide. 3. Dispositivo. Diante 

do exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art.485, I do Código de 

Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários 

tendo em vista a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se. Barra do Garças, 16 de janeiro de 2018. Wagner 

Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000143-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA ANDREATTA CORAZZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

S E N T E N Ç A 1. Relatório. Trata-se de mandado de segurança em que 

fora determinada emenda a inicial para correção do polo passivo e a 

cumprir o disposto na Resolução 22/2011/TJMT. A emenda veio em PDF. É 

o relatório. 2. Fundamentação. Determinando a legislação processual que 

o não cumprimento de maneira correta de medida de emenda a inicial 

implicará em inépcia, nos termos do art. 330, IV c/c art. 321, ambos do 

Código de Processo Civil. Foi determinado que a parte requerente 

cumprisse com a Resolução 22/2011/TJMT que fixa os parâmetros 

técnicos para apresentação de exordial no Sistema PJE perante o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso. Ocorre que mesmo tendo ciência e 

notificação, a parte autora restou inerte e não fez a adequação 

necessária. Ao contrário a impetrante fez a emenda em PDF, justamente 

em contrário à resolução em questão. Logo a exordial está inepta. Em não 

sendo atendidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, a 

inicial torna-se inepta. Neste mesmo sentido é o entendimento dos 

Tribunais: EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.1 - A petição inicial deve 

atender os parâmetros estabelecidos nos artigos 282 e 283, ambos do 

Código de Processo Civil, do contrário é considerada inepta. Prevê ainda o 

art. 284 do mesmo diploma legal, que a parte autora deverá ser intimada 

para emendar a inicial, dentro do prazo arbitrado pelo juízo, e caso não o 

faça, a petição inicial é indeferida e o processo é extinto sem resolução de 

mérito (art. 267, I, CPC).282283Código de Processo Civil267ICPC2 - Não é 

possível verificar o valor do proveito econômico com a presente demanda. 

O objetivo do autor é a extinção da obrigação, no entanto, não há nos 

autos a cópia o contrato de mútuo e qualquer outro documento que 

demonstre o valor do débito existente.3 - Por outro lado, o fato da 

presente demanda tratar-se de ação de consignação em pagamento não 

afasta a inclusão da esposa do autor no pólo ativo da demanda. A ação é 

relativa a mútuo habitacional e requer a extinção de obrigação contratual 

assumida também pela esposa do apelante. Portanto, é caso de 

litisconsórcio ativo necessário, no qual a esposa do autor é parte 

obrigatória no pólo ativo da presente demanda (art. 10, § 1º, II, do CPC -por 
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analogia).10§ 1ºIICPC4 - Apelação desprovida. (TRF2 – Apelação Cível 

200651040014447 RJ 2006.51.04.001444-7, Sexta Turma Especializada, 

Relator: Juíza Federal Convocada CARMEN SILVIA DE ARRUDA TORRES, 

Data de Julgamento: 08/06/2009, Data de Publicação: DJU - 

Data::22/06/2009) Desta feita, hei por bem extinguir o feito sem apreciação 

do mérito, face a não emenda. 3. Dispositivo. Diante do exposto, julgo 

extinto o feito, com fulcro no art. 485, I, do novo Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas ou honorários. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se, Registre-se e Intime-se 

a parte autora. Rondonópolis, 16 de janeiro de 2018. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 663568 Nr: 12038-73.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSMS, IS, KAM, CNDO, VSS, RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834, 

VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB:5135

 Certifico que os presentes autos encontram-se em carga com o Dr. Diego 

Átila desde o dia 05/12/2017. Certifico, ainda, que por se tratar de 

processo envolvendo réu preso, esta secretaria tentou contato com o 

referido causídico por inúmeras vezes buscando a devolução dos autos, 

tentativas essas que restaram infrutíferas. Certifico, por fim, que, em 

razão da inexitosa tentativa de contato telefônico, faço intimação formal ao 

nobre advogado, para que proceda a devolução dos autos no prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão e demais cominações legais, tudo 

isso de ordem do MM. Juiz.

Ronaldo Leonel

Estagiário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 632269 Nr: 4174-52.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN ALVES PINHEIRO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT

 Intimação do Advogado do réu, Doutor Bruno de Castro Silveira, OAB/MT 

16.257, para apresentar Resposta à Acusação no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 661467 Nr: 10110-87.2017.811.0064

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se em carga com o Dr. Diego 

Átila desde o dia 05/12/2017. Certifico, ainda, que por se tratar de 

processo envolvendo réu preso, esta secretaria tentou contato com o 

referido causídico por inúmeras vezes buscando a devolução dos autos, 

tentativas essas que restaram infrutíferas. Certifico, por fim, que, em 

razão da inexitosa tentativa de contato telefônico, faço intimação formal ao 

nobre advogado, para que proceda a devolução dos autos no prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão e demais cominações legais, tudo 

isso de ordem do MM. Juiz.

Ronaldo Leonel

Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667131 Nr: 187-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183

 (...) .ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 44/45, 

com fundamento no Artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal e 

uma vez presentes os requisitos dos Artigos 312 e 313, inciso I, ambos do 

Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão 

preventiva do autuado JOSÉ PEDRO DA SILVA NETO, devidamente 

qualificado nos autos, consequentemente, INDEFIRO o pedido de liberdade 

provisória de fls. 44/45.Expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO e, 

considerando o que vem disposto no Artigo 289-A do Código de Processo 

Penal, assim como no Provimento nº 28/2012 – CGJ, proceda Srª Gestora 

Judicial o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.Por fim, defiro tão somente, o 

prazo de 05 (cinco) dias para juntada de comprovantes de residência e de 

trabalho, conforme postulado pela defesa. Intimem-se. Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 09 de Janeiro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663118 Nr: 11590-03.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FABRÍCIO ASSIS DE FRANÇA 

JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Código 663118

Vistos etc.

Considerando que nesta data estou respondendo por todas as varas 

criminais desta Comarca, quais sejam: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, além desta Vara 

Especializada e também pela Comarca de Guiratinga/MT (ofícios anexos), 

dessa forma, torna-se impossível a realização da audiência anteriormente 

aprazada neste feito.

 Dessa forma, aguarde-se o processo em cartório para redesignação da 

solenidade, de acordo com a pauta do Juiz titular.

 Com o retorno do Juiz titular, retornem os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 655468 Nr: 4881-49.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON RICARDO DE ESPÍNDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834

 Intimação do advogado do réu, Doutor Marcelo Agdo Cruvinel, 

OAB/MTv11.834, para apresentar as razões recursais, assim como 

contrarrazões ao recurso da acusação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 662848 Nr: 11330-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCKON HUDSON GOMES DELGADO, 
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MYLLENA BEATRIZ ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Humberto Damascena 

- OAB:OAB-MT 4846

 Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva dos denunciados, 

também tenho que este deve ser indeferido vez que não há nenhuma 

alteração no contexto fático até então apresentado, a fim de que 

ensejasse no caso em questão a incidência da cláusula rebus sic 

stantibus, e ainda, porque fora recentemente analisado pedido idêntico, 

consoante fotocópia da decisão encartada às fls. 53-54.Por tais 

considerações, indefiro o pedido de fls. 66-69 e, por conseguinte, 

MANTENHO pelos seus próprios fundamentos, a prisão preventiva de 

Mayckon Hudson Gomes Delgado e Myllena Beatriz Almeida Pereira, 

ambos qualificados nos autos.Assim, deixando a questão meritória por 

ocasião da instrução, então passo análise no tópico seguinte acerca dos 

requisitos para recebimento da denúncia.2.Da Denúncia.Desta forma, 

recebo a denúncia por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, até 

porque não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas 

no art. 395 do CPP, bem como não sendo o caso de absolvição sumária 

prevista no art. 397 do mesmo diploma legal citado.3. Das Providências. 

Citem os acusados, intimando-os para comparecerem à audiência a que 

se refere o art. 55 da Lei 11.343/06, que designo para o dia 22.01.2018, 

às 14:30h, na sala de audiências deste fórum. Requisitem os réus 

presos.Intimem as testemunhas, requisitando-os aos seus chefes de 

repartições ( CPP, art. 221, § 3º ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 663975 Nr: 12458-78.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18.304/O

 Ação Penal nº 12458-78.2017.811.0064 ( Id. 663975 )Denunciado: 

Gilvano Martins da Silva. Por fim quanto a reiteração do pedido de 

revogação também tenho que este deve ser indeferido vez que não há 

nenhuma alteração no contexto fático até então apresentado, a fim de que 

ensejasse no caso em questão a incidência da cláusula rebus sic 

stantibus, e ainda, porque fora recentemente analisado pedido idêntico, 

consoante fotocópia da decisão encartada às fls. 41-41v.Por tais 

considerações, indefiro o pedido de fls. 52-61 e, por conseguinte, 

MANTENHO pelos seus próprios fundamentos, a prisão preventiva de 

Gilvano Martins da Silva, qualificado nos autos.Desta forma, recebo a 

denúncia por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, até porque não 

vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 395 do 

CPP, bem como não sendo o caso de absolvição sumária prevista no art. 

397 do mesmo diploma legal citado.3. Das Providências. Cite o acusado, 

intimando-o para comparecer à audiência a que se refere o art. 55 da Lei 

11.343/06, que designo para o dia 22.01.2018, às 13:30h, na sala de 

audiências deste fórum.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 665138 Nr: 13455-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE ELITA DA COSTA, RONALDO ROSA 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.924-MT

 Intimação do advogado da Senhora Michele Elita da Costa, Doutor 

Fernando Ferreira da Silva, OAB/MT 14.924, para apresentar Resposta à 

Acusação no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 635784 Nr: 6943-33.2015.811.0064

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS FARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada do requerente, Drª Nadeska Calmon Freitas, OAB 

11548, para que se manifeste se ainda há interesse na pretensão 

formulada na peça exordial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 648033 Nr: 8460-39.2016.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS FÉLIX HONÓRIO, SEBASTIÃO 

HONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:OAB/MT 16.316

 Intimação do advogado do réu Rubens Felix Honório, Dr. José Roberto 

Pontes, OAB/MT 16.316, para , no prazo legal apresentar as Razões 

Recursais concernentes a inteção recursal do réu.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 657229 Nr: 6550-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIANA SANTANA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 Intimação do advogado da ré, Doutor Douglas Cristiano Alves Lopes, 

OAB/MT 15.616, para apresentar memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 658638 Nr: 7744-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA SOTERO, HIGO PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637, JURANDIR WERNECK DIAS - OAB:14813

 Ação Penal n.º 4477-75.2017.811.0064 ( Id. 658638 )

Denunciados: Daniel Pereira Sotero e outro.

Vistos.

R. hoje.

Atento a tudo que do presente feito consta, recebo a denúncia com 

relação ao denunciado HIGO PEREIRA DA SILVA por satisfazer os 

requisitos legais previstos no art. 41 do CPP, bem como por inexistirem 

quaisquer causas de rejeição prevista no art. 395 do mesmo diploma legal 

citado.

Ademais, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

08.02.2017, às 16h:30min.

Citem e requisitem os réus, a fim de que compareçam à assentada 

designada.

Intimem as testemunhas arroladas pelas partes, requisitando os 

investigadores de polícia aos seus chefes de repartição ( CPP, art. 221, § 

3º ).

Dê ciência às partes.

Cumpra.

Rondonópolis, 12 de janeiro de 2018.

 Leonardo de Campos C. S. Pitaluga

Juiz de Direito em substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 663605 Nr: 12073-33.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANDRADE CELESTINO, GLEISON DA 

CRUZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Intimação da advogada do réu, Doutora Lucimar Dias, para apresentar 

Defesa Preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 664513 Nr: 12918-65.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 NOTIFIQUE(M) o(a;s) denunciado(a;s) para no prazo de 10 ( Dez ) dias, 

oferecer(em) defesa(s) preliminar(es) ( art. 55 da lei nº 11.343/06 ), qual 

haverá de ser feito por advogado(a) de confiança, sendo que por ocasião 

do cumprimento do mandado deverá o Sr. Meirinho indagar o(a;s) 

imputado(a;s) se pretende ou não constituir advogado(a;s) e caso 

negativo, sempre que possível, consignar o(s) motivo(s) pelo(s) qual(ais) 

não pretende(m) contratar defensor(a;es) ( Item 7.5.1.5 da CNGC ).Na 

hipótese do(a;s) imputado(a;s) mencionar(em) que não constituirá(ão) 

advogado(a;s) particulares, desde logo, nomeio para defesa o(a) 

defensor(a) público(a) que oficia perante esta vara, para tanto deverá ser 

intimado(a) da nomeação, para oferecer a defesa prévia no prazo legal, 

qual seja, de 10 ( Dez ) dias, a teor do que estabelece o artigo 

supramencionado, oportunidade em que poderá alegar tudo que interessa 

a defesa do denunciado(a;s), assim como oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar as testemunhas 

no máximo de 05 ( Cinco ), tudo em face do que estabelece o disposto no 

§ 1º do art. 55 da lei 11.343/06, além de poder apresentar as exceções a 

que se referem os art. 95 a 113 do CPP ( Vide: § 2º do art. 55 da lei 

11.343/06 ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 664513 Nr: 12918-65.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 Intimação do advogado do réu, Doutor Edno Damascena Farias, OAB/MT 

11.134, para apresentar Resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 664904 Nr: 13232-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Intimação do advogado do réu, Dr. RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB/MT 14.885, DA DESIGNAÇÃO DA AUDIENCIA PARA O DIA 

22/01/2018 AS 14:30 HORAS.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO/JURI

 AUTOS Nº 4-81.2008.811.0064 - 314941

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): FABRICIO BELO FERNANDES

INTIMANDO: Réu(s): Fabricio Belo Fernandes, Rg: 17217555 SSP MT 

Filiação: Jose Maria Belo Fernandes e Marinalva Bela Filha, data de 

nascimento: 15/09/1986, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

solteiro(a), vaqueiro, Endereço: Rua Pedro Antunes de Souza, N° 1064, 

Bairro: Jd. Itapuã, Cidade: Rondonópolis-MT, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU ACIMA CITADO PARA COMPARECER 

NO FORUM DE RONDONÓPOLIS NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO 

TRIBUNAL DO JURI NO DIA 02/03/2018 AS 12:30 HORAS PARA SER 

OUVIDO.

RESUMO DA INICIAL:

 DECISÃO/DESPACHO:

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Correa Lopes 

Ribeiro, digitei.

Rondonópolis - MT, 19 de janeiro de 2018.

Solange Rockenbach

 Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 664307 Nr: 12749-78.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

 Ante ausência da defensoria pública nesta solenidade, então arbitro em 

prol do advogado nomeado honorários no valor de R$ 1.252,00.

Ademais, atingida a finalidade do ato deprecado, devolva a missiva com as 

homenagens deste juízo e mediante as formalidades legais.

Saindo as partes presentes devidamente cientes deste ato processual.

Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 643832 Nr: 4987-45.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO RODRIGUES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Da análise do processo, verifico que o réu foi intimado (fls. 84) e não 

compareceu a presente audiência e nem mesmo justificou a sua ausência, 

motivo pelo qual decreto a sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP.

Diante da não intimação da testemunha Ana Letícia Bonfanti Arbués (fls. 

97), não me resta alternativa senão redesignar a presente audiência para 

o dia 15 de março de 2018, às 14:00 horas.

 Requisite-se a testemunha Ana Letícia Bonfanti Arbués, perante a 

Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e 

Idoso de Rondonópolis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 663151 Nr: 11622-08.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, 

FRANCISCO MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 Ante o teor da certidão de fl. 20, devolva a missiva com as homenagens 

deste juízo e mediante as formalidades legais.

Saindo as partes presentes devidamente cientes deste ato processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga
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 Cod. Proc.: 665310 Nr: 13623-63.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B MT

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado para, querendo, apresente 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que 

não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado não 

constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 652557 Nr: 2137-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Battaglin 

Maciel - OAB:OAB/MS 8195, SERGIO HENRIQUE RESENDE LANZONE - 

OAB:15660/MS

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 2137-81.2017.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA SCHIMIDT

INTIMANDO: Marcos Vinícius de Souza Schimidt, Cpf: 02274483167, Rg: 

166 882 7 SSP MS Filiação: Pedro Amaral Schmidt e Lucimar Felismino de 

Souza, data de nascimento: 16/04/1992, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, solteiro, em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Intimação do réu acima mencionado da r. sentença que 

segue transcrita.

I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de 

Marcos Vinicius de Souza Schimidt, qualificado nos autos, imputando-lhe 

as sanções previstas no art. 157, § 2°, incisos I, II e III, c/c art. 69 (por 

duas vezes), ambos do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos 

narrados nos seguintes termos:

“1º Fato:

Constam dos autos do Inquérito Policial que no dia 17 de setembro de 

2012, por volta das 15h30min, no Parque Industrial Vetorasso, localizado 

na BR 163, Km 111, nesta cidade de Rondonópolis, a vítima Murilo Grisolia 

Grisoste (fls. 10/11) estava chegando em seu local de trabalho, qual seja, 

a empresa Lontano Transportes, vindo do Banco Bradesco, localizado na 

Rua Cuiabá, aonde havia sacado a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), valor este seria transportado para pagamento de funcionários.

Logo que saiu de seu veículo, a vítima foi rendida pelos denunciados que, 

empunhando armas de fogo, perguntavam pelo dinheiro, anunciaram o 

assalto e levaram dinheiro e vários documentos que estavam em bolsas e 

envelopes no interior do veículo.

A conduta dos denunciados tem os contornos do que ficou popularmente 

conhecido como ‘saidinha de banco’, isto é, a vítima era observada por 

Leandro Roberto de Souza enquanto saca dinheiro na instituição bancária 

e, em seguida, era assaltada por Marcos Vinicius de Souza Schimidt e 

Tiago Padilha Diniz.

2º Fato:

Duas semanas depois, no dia 01 de outubro de 2012, no mesmo horário, 

por volta das 15h30imn, a vítima voltou ao Banco Bradesco localizado na 

Rua Cuiabá, conhecida como ‘rua dos bancos’ e sacou a quantia de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) para pagamento de funcionários, enquanto era 

observado pelo Denunciado Leandro Roberto de Souza. Em seguida, 

quando já estava retornando à empresa em que trabalhava, depois de ter 

trafegado poucos metros, o veículo em que estava a vítima parou no sinal 

de trânsito que fica no cruzamento das Ruas Cuiabá com a Avenida 

Fernando Correia da Costa, local em que foi rendido novamente pelos 

Denunciados que estavam numa motocicleta pilotada por Marcos Vinicius 

de Souza Schimidt, sendo que Tiago Padilha Diniz empunhava uma arma 

de fogo e exigia a entrega do dinheiro sacado. Nesta ocasião, foram 

subtraídos R$ 11.000,00 (onze mil reais) que a vítima havia escondido nas 

meias. [...]” (sic)

2. Denúncia recebida em 18.08.2016 (fls. 93/95); e resposta à acusação 

apresentada às fls. 147/151.

3. O processo foi desmembrado em relação ao acusado Marcos. Após, 

ante a solicitação da defesa de Marcos, que participou de todos os atos 

instrutórios, determinou-se o remembramento dos processos, motivo pelo 

qual as provas produzidas em juízo foram aproveitadas por todos os réus 

(fl. 170 ).

4. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas Zenandes, Murilo e Evair e, posteriormente, procedeu-se ao 

interrogatório do acusado Leandro, cujos teores foram gravados em mídia 

digital anexada aos autos.

 5. O acusado Thiago foi interrogado por meio de carta precatória (fls. 

232/234).

 6. Foi decretada a revelia do réu Marcos (fl. 204).

7. As partes desistiram da oitiva das testemunhas Edvaldo, José, Juliano e 

Rodolfo (fl. 171).

8. Em alegações finais escritas (fls. 239/245), o Ministério Público postulou 

pela procedência da denúncia.

9. A defesa do réu Marcos, em memoriais (fls. 257/269), preliminarmente, 

pugnou pela nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado e, no 

mérito, a absolvição do réu por insuficiência de provas.

10. É o relatório. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - DO CRIME DE ROUBO – 1º e 2º FATOS

11. O crime previsto no artigo 157, § 2º, I, II e V do CP, está delimitado nos 

seguintes termos:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

[...] § 2.º A pena aumenta-se de um terço até metade:

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II – se há concurso de duas ou mais pessoas; [...]

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

II.1.1 – DA MATERIALIDADE

12. A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de 

ocorrência de fls. 10/12 e pelos depoimentos testemunhais colhidos 

durante a instrução processual.

II.1.2 – DA AUTORIA – Marcos

13. Ainda que o réu não tenha sido ouvido em nenhuma das fases 

(inquisitorial ou judicial), notadamente frente à sua ocultação para não 

cumprimento do mandado de prisão contra si expedido, as provas 

produzidas durante a instrução demonstram que existem elementos 

seguros acerca de sua autoria no delito em questão.

 14. A vítima Murilo, nas duas ocasiões em que foi ouvida, reconheceu o 

acusado Marcos como sendo a pessoa que, na companhia de Thiago e 

portando arma de fogo, realizou o crime descrito no primeiro fato, 

narrando todo o iter criminis percorrido pela dupla criminosa.

15. Esclarece não possuir dúvida quanto ao reconhecimento realizado, 

pois ficou bem próximo do acusado na ocasião de sua primeira 

abordagem, destacando que o mesmo era o piloto da motocicleta utilizada 

para sua abordagem.
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16. Destaca ainda que reconheceu o acusado dentre diversas fotografias.

17. Nessa linha de raciocínio é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

TJDFT – APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO 

EMPREGO DE ARMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA 

DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA FIRME E COESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. 

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO 

E PERÍCIA. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em 

absolvição por insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade 

encontram-se sobejamente comprovadas, contando o acervo probatório 

com a exposição dos fatos e o reconhecimento do réu pela vítima tanto na 

delegacia como em juízo. 2. A palavra da vítima, em crimes contra o 

patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se 

de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto 

condenatório, quando corroborada pelas demais provas dos autos. 3. A 

apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para o 

reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, 

do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros 

elementos probatórios, como é o caso dos autos. 4. Recurso desprovido. 

(Acórdão n.756743, 20130310056578APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA 

DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, 

Data de Julgamento: 30/01/2014, Publicado no DJE: 05/02/2014. Pág.: 161). 

Grifos nosso

18. A testemunha presencial Edvaldo Antônio (2º fato), ao ser ouvida em 

fase inquisitorial, reconheceu o acusado Marcos como sendo o piloto da 

motocicleta utilizada no segundo delito.

19. Os policiais ouvidos na fase inquisitorial/judicial esclareceram que 

realizada prisão de Leandro por fato posterior, o mesmo confessou a 

prática delitiva, apontando ter cometido os delitos na companhia de Thiago 

e Marcos.

20. Como se sabe, o depoimento dos policiais constitui elemento de prova 

de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como 

tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do acusado.

21. A propósito, é a jurisprudência:

TJDFT – TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. 

PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRIMARIEDADE. 

CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LAD. CAUSA DE 

DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. PENA PECUNIÁRIA. 

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

I - Os depoimentos dos policiais que, de forma clara e uníssona, 

apreendem a droga após o recebimento de denúncia anônima a respeito 

de suposta traficância, podem e devem ser apreciados com valor 

probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório. [...] 

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.749095, 

20130110406599APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO 

BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2014, 

Publicado no DJE: 16/01/2014. Pág.: 152).

 22. Aliás, o acusado Leandro, ao ser interrogado em fase policial, 

confessou a prática delitiva e apontou ter cometido o assalto na 

companhia de Thiago e Marcos. Esclarecendo que era o responsável por 

permanecer no interior da agência bancária vigiando os clientes, a fim de 

apontar os alvos a serem roubados por Marcos e Thiago.

23. O acusado foi ouvido em três ocasiões distintas em fase inquisitorial, 

sendo que em duas oportunidades apresentou relato idêntico e 

pormenorizado no sentido de confessar e delatar seus comparsas. Certo 

que, sua minunciosidade revela ser a delação verídica, pois descreve 

fatos que de outra forma o acusado não saberia relatar.

24. Ademais, o fato do réu não ratificar a versão apresentada em juízo 

não prejudica a conclusão de ser ele, Thiago e Marcos autores dos 

delitos, notadamente porque a vítima reconheceu Marcos como um dos 

autores do primeiro delito e a testemunha presencial o reconheceu como 

um dos autores do segundo fato.

25. Desta forma, existe liame entre a delação inquisitorial e as provas 

judicializadas, de forma que conjuntamente apontam para o réu como 

sendo um dos autores delitivos, servindo, portanto, de substrato para 

decreto condenatório.

26. Sendo assim, as arguições defensivas, de que a confissão de 

Leandro se deu por meio de tortura, não merece prosperar, já que a 

alegado pelo réu em fase inquisitorial está em consonância aos demais 

elementos de prova constantes dos autos.

27. Desta forma, denota-se que a alteração de sua versão em juízo é 

notória tentativa de se esquivar de sua responsabilidade penal.

 28. Ademais, nota-se que em juízo o réu Leandro, mesmo negando a 

autoria delitiva, refere-se a Marcos e Thiago como comparsas e não 

amigos/conhecidos.

29. Ora, consoante amplamente sabido o termo comparsa é geralmente 

utilizado para denominar parceiros em crimes, sendo a utilização de tal 

nomenclatura pelo acusado mais um indicativo que sua delação 

inquisitorial relata a verdade sobre os fatos ocorridos naqueles dias.

30. Além disso, o acusado sequer se fez presente em juízo para explanar 

sua versão dos fatos.

31. Não fosse suficiente, os acusados (Leandro, Marcos e Thiago) 

confessaram e foram condenados (em uma mesma ação penal) por crime 

perpetrado com idêntico modus operandi do presente processo (cód. 

608530), poucos dias após os fatos apurados na presente, o que é mais 

um indicativo de suas autorias delitivas.

32. Portanto, o reconhecimento da vítima e testemunha presencial aliados 

a confissão e delação extrajudicial do acusado Leandro e ao depoimento 

dos policiais responsáveis pelas investigações, constituem elemento 

probatório suficientemente apto a evidenciar a autoria delitiva e, 

consequentemente, impor condenação.

33. Por fim, necessário destacar que alegada nulidade (deficiência) do 

termo de reconhecimento arguida pela defesa não merece guarida, visto 

que a prova inquisitorial foi ratificada em juízo, sanando qualquer 

irregularidade eventualmente existente. E sendo assim:

 PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE 

MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS 

CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO 

PARCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE 

RECONHECIMENTO DO RÉU, QUE SE DEU POR FOTOGRAFIA. VIOLAÇÃO 

DO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA 

IRREGULARIDADE. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO MEDIANTE 

O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE 

AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.TESTEMUNHO 

DO OFENDIDO. PROVA DE IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL PARA DELITOS 

CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E 

DEPOIMENTOS DO POLICIAL. VALIDADE. (...) (TJ-PR - 3ª C.Criminal - AC - 

1146156-6 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - 

Rel.: Simone Cherem Fabrício de Melo - Unânime - - J. 24.07.2014)

34. Aliás, destaco que de maneira diversa ao alegado pela defesa o réu 

foi reconhecido dentre a fotografia de diversos indivíduos, como informou 

a vítima em juízo, de modo que o ato é perfeitamente possível de validação 

judicial.

35. Desta forma, não conheço do pleito defensivo e mantenho a 

condenação.

II.1.3 – DO EMPREGO DE ARMA, DO CONCURSO DE AGENTES, DO 

TRANSPORTE DE VALORES PELA VÍTIMA

36. A denúncia apresentada em face do acusado imputou-lhe a prática do 

crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma e 

restrição da liberdade da vítima, nos termos do art. 157, § 2º, incisos I, II e 

V do CP.

37. Analisando detidamente todas as provas produzidas na presente ação 

penal, verifico que a utilização da arma está amplamente caracterizada 

nos autos, pois a vítima foi categórica ao afirmar que o crime foi 

consumado mediante o emprego de arma de fogo.

38. Nesse particular, sabe-se que a apreensão da arma é dispensável nos 

delitos de roubo se houver provas suficientes para comprovar tal 

circunstância, situação que se verifica no presente.

39. Nesse aspecto, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO 

MAJORADO. APREENSÃO DA ARMA E A REALIZAÇÃO DE EXAME 

PERICIAL PARA QUE INCIDA O AUMENTO NA PENA POR USO DE ARMA 

EM ROUBO. DESNECESSIDADE. AUMENTO NA TERCEIRA FASE DE 

APLICAÇÃO DA PENA NO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 

EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. WRIT NÃO CONHECIDO. 

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [omissis] 3. A Terceira Seção desta Corte, 

no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de 

serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial 

para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando 

existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir 

pela sua efetiva utilização no crime. [omissis]. Ordem concedida de ofício, 

confirmando a liminar, a fim de redimensionar a condenação do paciente à 

pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao 
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pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. (HC 206.272/SP, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 

28/10/2013). Grifos nosso

40. O concurso de agentes também restou demonstrado nos autos, pois a 

vítima informa que o crime foi executado por dois indivíduos.

41. Nesse particular, sabe-se que o concurso de agentes não exige a 

identificação do terceiro envolvido no crime ou mesmo que este seja 

imputável, bastando, para tanto, a existência de elementos seguros 

acerca de sua participação, situação que se verifica no presente.

42. A propósito é a jurisprudência pátria:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, II, DO CÓDIGO PENAL. 

CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) CONCURSO 

DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. DESNECESSIDADE. (3) 

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. 

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (4) WRIT NÃO 

CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego 

do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia 

constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi 

impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 

2. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra 

necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de 

duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada 

no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática 

delitiva. Precedentes. 3. O mandamus se presta a sanar ilegalidade ou 

abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de 

locomoção. Não cabe nesta via estreita do writ revolvimento 

fático-probatório a ensejar a desclassificação do crime de roubo 

consumado para a forma tentada. (Precedentes). 4. Habeas corpus não 

conhecido. (HC 206.944/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 22/08/2013). Grifos 

nosso

43. Do mesmo modo, o transporte de valores pela vítima também restou 

caracterizado, uma vez que a vítima foi abordada ao sair do banco com o 

dinheiro da empresa para a qual trabalha (vez que tal ato faz parte de sua 

função), sendo os réus cientes de tal circunstância, já que a estavam 

vigiando, de modo que a majorante está devidamente demonstrada nos 

autos.

44. Destarte, comprovadas a autoria e materialidade do crime, o qual foi 

consumado mediante emprego de arma de fogo, em concurso de agentes 

e estando a vítima no transporte de valores, há que se proceder à 

condenação do acusado.

II.1.4 – DO CRIME CONTINUADO

45. Não obstante as arguições do parquet anoto que o concurso material 

de crimes não restou caracterizado nos autos, pois dos elementos 

probatórios carreados aos autos, verifico que os crimes narrados na 

denúncia são da mesma espécie, praticados na mesma comarca e sob as 

mesmas condições de tempo, cujas circunstâncias consumativas dos 

últimos delitos são havidas como subsequentes do primeiro, 

caracterizando, desta forma, a continuidade delitiva tal como prevista no 

art. 71 do Código Penal.

III – DISPOSITIVO

46. Por todo o exposto, reconheço a continuidade delitiva e, por 

consequência, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR Marcos 

Vinicius de Souza Schimidt como incurso nas sanções previstas no art. 

157, § 2º, incisos I, II, III, c/c art. 71 (2 vezes – 1° e 2° fatos), ambos do 

Código Penal.

III.1 – DOSIMETRIA DA PENA

 47. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

48. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo informações concretas acerca de 

condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, deixo de valorar 

negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Nesse cenário, tratando-se de crime patrimonial, há que 

reconhecer que a motivação é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, tendo em vista que o 

crime foi praticado mediante o emprego de arma, valoro negativamente 

neste ponto, pois é inequívoco que tal circunstâncias facilita a atuação do 

agente e, consequentemente, dificulta a defesa da vítima.

g) Conseqüências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as conseqüências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não 

verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

III.1.1 – DO CRIME DE ROUBO 1° e 2° FATOS

49. Critério de fixação da pena-base: considerando que não há um 

consenso acerca do método a ser utilizado na fixação da pena-base, mas, 

diante da lógica estabelecida no sistema trifásico da legislação pátria, 

entendo que a melhor forma para realizar tal análise é a partir da divisão 

das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela 

quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável. 

Portanto, a fórmula é a seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 

8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância.

 50. No caso, o crime praticado possui pena de 4 a 10 anos de reclusão. 

Portanto: 10 – 4 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância 

negativa .

51. Diante disso, tendo em vista que apenas uma circunstância judicial foi 

desfavorável ao réu e, levando-se em consideração o valor de cada 

circunstância supramencionada, fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses 

de reclusão.

52. Na segunda fase, diante da menoridade relativa do acusado, 

reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal e 

diminuo a pena aplicada em 1/6 (09 meses e 15 dias). No entanto, por 

força do disposto na súmula 231 do STJ , permanece a pena aplicada no 

mínimo legal.

53. Ainda na segunda fase, não observo a presença de agravantes 

aplicáveis à espécie.
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54. Na terceira fase, não constato a presença de causas de diminuição 

aplicáveis.

55. Ainda na terceira fase, observa-se uma maior audácia dos acusados 

para a prática do delito, pois abordaram um trabalhador durante o 

exercício de seu labor e utilizaram arma de fogo.

56. Desta forma, tenho que o acréscimo previsto na legislação de regência 

deve ser aplicado num patamar superior ao mínimo legal, motivo pelo qual 

aumento em 2/5 (01 ano, 07 meses e 06 dias) a pena aplicada, totalizando 

05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão.

57. A propósito, segundo entendimento pacífico no STJ, é possível valorar 

negativamente as circunstâncias do crime a partir de uma das majorantes 

previstas no § 2°, do art. 157, do CP e aumentar a pena na terceira fase, 

como causa especial de aumento, com base na outra.

58. Assim, havendo duas majorantes, consoante jurisprudência, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa da fixação da pena, 

valorando-a com circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira 

fase, como causa de aumento de pena.

59. Neste sentido iterativa jurisprudência do STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 

PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES. 1. 

CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO 

DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. 2. 

DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS E 

PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. 3. 

PERSONALIDADE. PRÁTICA DELITIVA ANTERIOR. FEITO EM CURSO. 

CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE. 4. PENA-BASE ACIMA 

DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PATRIMONIAL. 

NEGATIVA. CONCURSO DE AGENTES A EXASPERAR A PENA-BASE. 

EMPREGO DE ARMA SOMENTE A INCIDIR COMO CAUSA DE AUMENTO. 

POSSIBILIDADE. 5. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DE ROUBO. 

ARGUMENTOS INIDÔNEOS. ELEMENTARES DO TIPO PATRIMONIAL. 6. 

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. 

CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. PECULIARIDADES OBTIDAS DA CONDUTA 

DO AGENTE. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE 

ELEMENTOS CONCRETOS. 7. REPRIMENDA FINAL EM PATAMAR INFERIOR 

A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME 

SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. 8. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (STJ, HC 198.666/DF, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 

28/11/2013)

HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. 

DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. UTILIZAÇÃO 

DE UMA PARA EXASPERAR A SANÇÃO, COMO CIRCUNSTÂNCIA 

JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Consoante iterativa 

jurisprudência desta Corte, havendo mais de uma causa de aumento 

prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao Magistrado utilizar 

uma delas na primeira etapa de fixação da pena, valorando-a como 

circunstância judicial desfavorável. 2. Ordem denegada (HABEAS 

CORPUS Nº 71.737 - DF (2006/0268294-3))

60. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 

do Código Penal, aplico a pena de multa em 11 dias-multa, no valor unitário 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

61. Assim, fixo a pena final para este delito em 05 anos, 07 meses e 06 

dias de reclusão e 11 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, 

diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da 

pena.

III.2.2 – DO CRIME CONTINUADO

 62. Critério de fixação da continuidade: levando-se em consideração que 

foram praticados 02 crimes em continuidade delitiva, com fundamento no 

art. 71 do Código Penal, aumento a pena aplicada em 1/6 (11 meses e 06 

dias), resultando numa pena final de 06 anos, 06 meses e 12 dias de 

reclusão e 12 dias-multa.

63. Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada e tratando-se de 

réu tecnicamente primário, com fundamento no art. 33, § 2º, “b”, do Código 

Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da 

reprimenda.

64. Substituição da pena: incabível a substituição em razão da natureza do 

delito.

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS

 65. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º 

do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a 

decretação da prisão cautelar.

66. Além gravidade da conduta aqui analisada sob o contexto geral do 

crime praticado, existe uma necessidade premente de se coibir novas 

práticas por parte dos réus, que já conta com condenação penal passada 

em julgado.

67. Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

TJDFT – HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO 

DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ASSALTO A ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL. SUBTRAÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR E DE 

DINHEIRO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO 

PREVENTIVA. PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade 

na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão 

preventiva com fundamento no artigo 312 e artigo 313, inciso I, do Código 

de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta delitiva de 

roubo, a demonstrar a necessidade da prisão para a garantia da ordem 

pública. 2. No caso dos autos, o modus operandi do delito evidencia a 

adequação e a necessidade da medida constritiva excepcional para 

garantir a ordem pública, dada sua gravidade concreta, pois indica a 

periculosidade do paciente, haja vista que o crime foi cometido por dois 

agentes, sendo um deles adolescente, estando o paciente armado com 

uma faca e o menor simulando estar armado. Tais circunstâncias 

demonstram o destemor e a ousadia da conduta do autor. 3. Consoante 

entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições 

pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os 

fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a 

recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 4. Ordem 

denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do 

paciente em prisão preventiva. (Acórdão n.774337, 20140020044752HBC, 

Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Publicado no DJE: 01/04/2014. Pág.: 498). Grifos 

nosso

68. Assim, se o crime tratado nesta ação penal foi praticado mediante 

violência ou grave ameaça à pessoa, resta evidenciado o risco a ordem 

pública, motivo pelo qual, com fundamento no art. 387, § 1º c/c art. 312 

ambos do CPP, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade e 

decreto sua prisão.

69. Detração penal: diante do total da pena fixada, deixo de reconhecer o 

disposto no art. 387, § 2º do CPP, pois sua aplicação não traria nenhum 

resultado prático na atual fase processual, já que o período da prisão 

provisória não corresponde com o total da fração aplicável ao caso, de 

maneira que as questões relativas à detração penal devem ser dirimidas 

pelo juízo execucional no momento oportuno.

70. Ademais, cabe ao juízo da execução adequar o regime de 

cumprimento da pena aplicada à realidade desta comarca, analisando não 

apenas as questões objetivas para a progressão (fração/tempo de 

prisão), mas também aquelas de ordem subjetivas (bom comportamento, 

falta disciplinar, exame criminológico etc), cujas constatações refogem à 

competência deste juízo.

71. Indenização à vítima: não havendo pedido expresso para a fixação de 

valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração , deixo 

de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

 72. Proceda-se com as comunicações conforme dispõem o art. 1.453 e 

seguintes da CNGC/MT.

73. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do acusado.

74. Efetuada sua prisão, expeça(m)-se a(s) guia(s) de recolhimento 

provisório para o acusado, nos termos do art. 1.566 e seguintes da 

CNGCGJ/MT e resolução 113 do CNJ, encaminhando-se ao juízo da 4ª 

vara de execução penal desta comarca.

75. Deixo de condená-lo ao pagamento de custas e despesas 

processuais por não haver nos autos nenhum elemento que possa 

concluir pela sua capacidade econômica favorável.

76. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);

b) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

c) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

d) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

e) expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo 

correspondente; e
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f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

77. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagando ao 

acusado se deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor do art. 

1.421, caput e parágrafo único, da CNGC/MT.

78. Por fim, frente a presente decisão, determino a extração de cópia, 

inclusive das mídias, dos atos instrutórios realizados nos autos em apenso 

(cód. 609444), com a consequente juntada das mesmas nos presente 

autos, o que o faço diante da possibilidade da interposição de recurso 

pelas partes, sendo que a ausência de tais peças nos autos, 

fatidicamente prejudicaria o julgamento do eventual recurso. Publique-se, 

registre-se e intimem-se. Cumpra-se.E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- Técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 18 de dezembro de 2017.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 620511 Nr: 3656-96.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ MANOEL DO SACRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Marcia Galvão 

Itacaramby - OAB:16.989/0, Maria Isabel Amorim Pereira Portela - 

OAB:7387-B/MT

 Intimação da Drª. Ellen Marcia Galvão Itacaramby, OAB/MT nº. 16.989/O, 

para audiência de instrução e julgamento designada para o dia 01 de 

março de 2018, às 16h45min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara 

Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 665310 Nr: 13623-63.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B MT

 INTIMAÇÃO DO DR. ARY DA COSTA CAMPOS- OAB/MT 16.944, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTAR A RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO 

RÉU LUCAS BATISTA DA SILVA, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

13623-63.2017.811.0064- CÓDIGO 665310.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664241 Nr: 12687-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE SOUZA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado ANDRÉ SOUZA DE ARAÚJO 

para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, 

ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP às fls. 48/49.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665648 Nr: 13912-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado JHONATAN FERREIRA DE 

ALMEIDA para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 

10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado 

defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 338384 Nr: 2188-05.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYCCARDO DOS SANTOS PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante o exposto, em consonância com a cota ministerial de fls. 177/180, 

INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, mantendo a prisão preventiva 

de RYCCARDO DOS SANTOS PANIAGO.Por fim, solicitem-se informações 

acerca do cumprimento das cartas precatórias de fls. 165 e 166 

expedidas ao juízo da comarca da comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT.Intimem-se. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 662847 Nr: 11329-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS PEREIRA DE SOUZA, MARCOS 

VINÍCIUS DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075

 Ofício n.º 135/17/Gab. Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2017.De: 

Juiz de Direito em Substituição Legal da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

por meio do malote digital do Departamento da 2ª Secretaria Criminal, de 

15.12.2017, recebido nesta data, às 09:00 horas, expedido nos autos do 

Habeas Corpus N.º 1013933-50.2017.8.11.0000, impetrado nesse colendo 
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Tribunal em favor do paciente LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA. 

Trata-se de ação penal em que foram denunciados MARCOS VINÍCIUS DA 

PAZ ao disposto no artigo 157, § 3º in fine c/c artigo 61, “h” (idoso) e 

artigo 157, § 3º in fine c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (1º fato), e 

artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 (2º fato), c/c artigos 29, 69 e 61, inciso 

I, todos do Código Penal, e LUIS CARLOS PEREIRA DE SOUZA ao disposto 

no artigo 157, §, in fine c/c artigo 61, inciso II, “h” (idoso) e artigo 157, § 3º, 

in fine c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal de Souza formulou pedido de 

revogação de sua prisão preventiva.Com vista dos autos, o representante 

do Ministério Público postulou pelo indeferimento dos pleitos defensivos, 

por entender , argumentando, em síntese, fato novo, uma vez que o projétil 

periciado no laudo (PQ1- seção 4.3) não foi expelido pelo cano do revólver 

questionado e discriminado na seção 4.1-arma de fogo.Com vista dos 

autos, o representante do Ministério Público manifestou pelo indeferimento 

do pleito defensivo, argumentando, em síntese, que a prisão do paciente 

se justifica pelas delações dos coagentes inimputáveis e que as situações 

jurígenas das delações não se alteraram (fls. 286/287).Citação dos 

acusados à fls. 288/289.No dia 29.11.2017, este juízo indeferiu o pedido 

de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do à acusação 

dos acusados, para que este juízo designe audiência de instrução e 

julgamento.Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Excelência 

os protestos da nossa elevada consideração e nos colocamos a 

disposição para eventuais esclarecimentos.Respeitosamente,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664907 Nr: 13235-63.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE SOUZA COSTA, KAIQUE PAZZE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO P. 

VERISSIMO - OAB:MT/6.612A

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeçam-se mandados de citação dos acusados FABIO DE SOUZA 

COSTA e KAIQUE PAZZE SOUZA para, querendo, apresentem resposta à 

acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se os acusados não 

constituírem defensor, será nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar os acusados se 

eles pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um 

defensor público ou dativo para patrocinar as suas defesas, e, neste 

caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar os réus os seus endereços 

residenciais e/ou comerciais, onde poderão ser localizados para fins de 

futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

Outrossim, atento às informações constantes dos autos, bem como às 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o acusado FABIO DE 

SOUZA COSTA preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos 

para concessão da medida despenalizadora .

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 23 de feveiro de 2018, às 13:15 horas.

Intime-se o acusado Fabio para que compareça à audiência acompanhado 

de advogado advertindo-o que, caso não possua condições de contratar 

advogado, será nomeado um Defensor Público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667189 Nr: 233-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEISSON TENÓRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 DA PRISÃO EM FLAGRANTETrata-se de prisão em flagrante ocorrida 

nesta data, em razão do cometimento, em tese, do crime de posse ilegal de 

arma de fogo, desobediência, resistência e ameaça (art. 12 da Lei 

10.826/03 e arts. 147, 330 e 329, todos do Código Penal), praticado, em 

tese, pelo flagrado KLEISSON TENÓRIO DOS SANTOS.Em relação à 

regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser 

declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento 

processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão ora 

apresentada.Diante disso, para garantir a ordem pública, e levando-se em 

consideração que o autuado não apresentou nenhum documento hábil 

para identificá-lo, nos termos do art. 312 e par. único do art. 313, ambos 

do CPP, converto a prisão em flagrante de KLEISSON TENÓRIO DOS 

SANTOS em preventiva.Determino seja procedida a identificação criminal 

do flagrado, nos termos da Lei 12.037/09.Expeça-se mandado de prisão e 

oficie-se à POLITEC para, no prazo de 10 dias, proceder à identificação 

criminal do autuado, inclusive por meio datiloscópico e fotográfico, bem 

como realizar o confronto das impressões digitais do autuado com aquelas 

eventualmente existentes no banco de dados da Secretaria de Segurança 

Pública.Oficie-se a 2ª vara criminal da comarca de Sorriso, acerca da 

prisão do autuado.Traslade-se cópia da decisão para o respectivo 

inquérito policial, após, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 278283 Nr: 960-44.2001.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Retornem os autos ao arquivo provisório e aguarde-se o cumprimento da 

prisão preventiva do acusado decretada à fls. 29/30, bem como determino 

a renovação e inserção do mandado de prisão preventiva de fl. 82 no 

Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 338384 Nr: 2188-05.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYCCARDO DOS SANTOS PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Tratando-se de réu solto, cuja citação pessoal restou infrutífera (fls. 121 e 

136) e, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 362 do Código 

de Processo Penal, determino a citação por edital do acusado RYCCARDO 

DOS SANTOS PANIAGO nos termos do art. 361 do CPP.

Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos 

autos, caso o réu não apresente defesa, não compareça em juízo ou não 

constitua advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, determino, 

desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo prescricional, pelo 

prazo de 16 anos, nos termos da súmula 415 do STJ.

Outrossim, analisando os elementos que instruem o processo, não verifico 

a necessidade de antecipar a produção de provas, porquanto inexistentes 

quaisquer dos fundamentos justificadores da medida excepcional.

Outrossim, verifico que a decretação da prisão preventiva do acusado é 

medida que se impõe, preponderantemente para garantir a ordem pública e 

a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP, 

vez que o réu encontra-se em lugar ignorado, pondo-se em fuga do 

distrito da culpa.

De acordo com o novo regramento processual penal, os fundamentos 
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para decretação da prisão preventiva elencados no artigo 312 do CPP, 

encontram-se vinculados à presença das hipóteses autorizativas 

descritas no artigo 313 do CPP.

No caso dos autos, trata-se de crime com pena privativa de liberdade 

máxima superior a 4 (quatro) anos, logo se tem presente a hipótese 

autorizativa prevista no artigo 313, I do CPP.

Ademais, o atual paradeiro do acusado é desconhecido, fato que 

impossibilita a busca pela verdade real e compromete a aplicação futura 

da lei penal, tornando assim imperiosa a decretação de sua prisão 

preventiva.

Ainda nesse contexto, cabe anotar que, conforme precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, a simples condição de foragido, que se 

mantém em local incerto e não sabido, é suficiente para a decretação da 

prisão preventiva, vejamos:

 "HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI 

PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM 

PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A 

liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento 

constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses 

estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não 

conflita com a presunção de inocência, quando devidamente 

fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. 2. 

No caso, julgou-se indispensável a medida excepcional para a garantia da 

aplicação da lei penal, notadamente diante do fato de o paciente ter se 

evadido do distrito da culpa logo após o crime, permanecendo foragido.

(HC 219.303/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA 

TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 08/06/2012).

Observo ainda que a atuação delitiva foi praticada mediante inequívoca 

violência contra a vítima, razão pela qual justificada está a decretação da 

prisão preventiva da denunciada.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

"HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 

DESCABIMENTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.

[...] 2. A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada 

na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do recorrente, 

caracterizada pelo "modus operandi", ante a gravidade inusitada do delito, 

perpetrado em comparsaria com mais três pessoas com uso de objetos 

contundentes, mediante violência e grave ameaça impossibilitou a reação 

da vítima que foi amarrada para subtrair o dinheiro e os objetos de valor lá 

encontrados, além de ter sido surpreendido na posse de 7 porções de 

maconha e 5 porções de cocaína. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em 

orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores 

da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir 

condições pessoais favoráveis, mormente por se tratar de violência 

doméstica. 4. "Habeas corpus" não conhecido por ser substitutivo do 

recurso cabível. (HC 281.813/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA 

TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 11/12/2013)

Finalmente, é de se ressaltar que eventuais condições favoráveis, como 

primariedade e bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, obstar 

a segregação cautelar.

Razão disso, com amparo nos artigos 312 e 313, I, do CPP e para garantir 

a aplicação da lei penal, DECRETO a prisão preventiva do acusado 

RYCCARDO DOS SANTOS PANIAGO.

Expeçam-se mandados de prisão.

Comunique-se a Autoridade Policial Civil, Militar e Rodoviária Federal com 

remessa das cópias relevantes.

Por derradeiro, inscrevam-se os mandados no Banco Nacional de 

Mandados de Prisão (BNMP), nos termos do artigo 289-A do CPP.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se, notifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório com baixa nos 

relatórios estatísticos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 338384 Nr: 2188-05.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYCCARDO DOS SANTOS PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição,

Considerando que o prazo para o cumprimento do mandado de citação do 

acusado pelo oficial de justiça expirou, uma vez que retirou o mandado 

junto a central no dia 10.08.2016, intime-se o oficial de justiça responsável 

pela citação do réu para que, no prazo de 24h, realize a devolução do 

mandado devidamente cumprido, sob pena de incorrer em falta grave.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 651758 Nr: 1355-74.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONI CONCEIÇÃO DE SOUZA, FRANCISCO 

OSNIR DE SOUZA ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:19169/O

 Diante do exposto, em consonância com a cota ministerial de fls. 149/151 

e pelos fundamentos acima elencados, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado JHONI 

CONCEIÇÃO DE SOUZA, mantendo, portanto, a prisão preventiva do 

mesmo.Ademais, solicitem-se informações acerca do cumprimento das 

cartas precatórias de fls. 137 e 138.Por fim, diante da informação de fl. 

118, constatou-se que o denunciado Jhoni encontra-se recluso no anexo 

da Penitenciária Major Eldo Sá Correa nesta comarca, portanto, determino 

a expedição de mandado de citação ao mesmo no referido 

estabelecimento comercial.Cumpra-se expedindo o necessário.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662344 Nr: 10881-65.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR LOPES DE OLIVEIRA, LUCAS DE 

AMARAL TRAVAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome do denunciado, pois o Ministério Público 

possui condições estruturais para tanto.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 392 de 1153



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663367 Nr: 11839-51.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado LUIZ CARLOS LIMA 

FERREIRA para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 

10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado 

defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664519 Nr: 12923-87.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado MATHEUS FERREIRA DOS 

SANTOS.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31 de janeiro de 2018, às 16:30 horas.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público, a vítima e as testemunhas 

arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665862 Nr: 14069-66.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN JOSÉ DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813

 INTIMAÇÃO DO DR. JURANDIR VERNEQUE DIAS- OAB/MT 14.813, PARA 

QUE NO PRAZO APRESENTE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO RÉU JEAN 

JOSÉ DA SILVA SANTOS, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

14069-66.2017.811.0064- CÓDIGO 665862.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 278283 Nr: 960-44.2001.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado GERALDO RODRIGUES DA 

SILVA.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31 de janeiro de 2018, às 13:15 horas.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público, a vítima e as testemunhas 

arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 278283 Nr: 960-44.2001.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal em que foi denunciado GERALDO RODRIGUES DA 

SILVA pela prática, em tese, do crime de estupro (artigo 213, do Código 

Penal).

Denúncia recebida em 18.05.2001 (fl. 02).

Às fls. 24/25 foi decretada a prisão preventiva do acusado.

No dia 28.09.2017 foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva 

do acusado na comarca de Vilhena/RO, ocasião em que aquele juízo 

requereu que este juízo proceda o recambiamento do mesmo.

Consta ainda a realização de audiência de custódia do acusado à fl. 102.

É o breve relato. Decido.

Diante do que conta nos autos e pelo fato de que o acusado Geraldo 

encontra-se preso na comarca de Vilhena/MT, solicite-se anuência para o 

recambiamento do réu à Exma. Senhora Juíza da 4ª Vara Criminal – 

Execuções Penais desta comarca.

Após a anuência da d. magistrada, expeça-se ofício à Superintendência 

de Gestão de Penitenciária da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos requisitando que tome as medidas necessárias com a finalidade 

de proceder ao recambiamento do acusado.

Cumpra-se, com urgência, por se tratar de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 338384 Nr: 2188-05.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYCCARDO DOS SANTOS PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 
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termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Caso haja proposta de suspensão condicional do processo, determino que 

conste no instrumento de citação do(s) acusado(s) a proposta de 

suspensão realizada pelo Ministério Público, a fim de que, ao 

apresentar(em) a resposta (art. 396-A), manifeste(m)-se sobre a 

possibilidade de aceitação ou não dos termos oferecidos.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 608528 Nr: 6401-20.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LEANDRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal em que foi denunciado CELSO LEANDRO DE 

OLIVEIRA, pela prática, em tese, ao disposto nos artigos 180, caput, e 

311, caput, do Código Penal.

É o breve relato. Decido.

No presente caso, entendo que a denúncia em relação ao crime de 

adulteração de sinal identificador de veículo automotor não merece ser 

recebida. Senão vejamos.

O inciso III do artigo 395 do Código de Processo Penal dispõe que não 

havendo justa causa para persecução da ação penal a denúncia será 

rejeitada.

Outrossim, para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de 

indícios de autoria e materialidade. Tais indícios não precisam ser robustos 

como os necessários à decretação da preventiva, tampouco necessitam 

da prova basal, elemento da condenação.

Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

“Denúncia – Ministério Público que deve ater-se somente ao disposto nos 

arts. 41 e 43 do CPP – Desnecessidade de o fato estar provado 

cabalmente, uma vez que isso somente ocorrerá na instrução criminal na 

qual se terá a oportunidade de colher todas as provas – Necessidade 

para a instauração da ação penal apenas de prova indiciária...” TRF 2a 

Região – RT 766/738

Analisando a denúncia e os documentos que a seguem, entendo que não 

merece ser recebida em relação ao delito em tela, vez que inexiste prova 

da alegada adulteração.

No que concerne à autoria delitiva, não há nos autos nenhuma prova 

efetiva de que tenha sido o denunciado o responsável pela adulteração do 

referido sinal identificador do veículo.

O art. 311 do Código Penal possui condutas típicas específicas e objetivas 

consistentes na prática de adulterar e/ou remarcar o número de chassi ou 

qualquer sinal identificador do veículo.

 Logo, não havendo provas de que o réu tenha adulterado ou remarcado 

tais sinais, não há falar-se em recebimento da denúncia, porquanto não 

preenchida a elementar típica exigida pelo tipo penal em comento.

A prisão do acusado em veículo adulterado não pode conduzir, 

automaticamente, à conclusão de que foi ele o responsável pela 

adulteração e/ou remarcação do veículo. Tal circunstância caracterizaria 

inegável aplicação do direito penal objetivo, situação inaceitável pela 

legislação penal pátria.

 Nesse sentido, é a jurisprudência:

TJDFT – PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES NA 

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL 

IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O efeito devolutivo do recurso de embargos 

infringentes restringe-se à matéria que porventura tenha sido objeto de 

divergência no v. acórdão recorrido. 2. Quando ingressam no plano de 

conhecimento dos envolvidos todas as elementares do crime de 

receptação, trazendo proveito a todos a conduta praticada por um deles 

de "conduzir" veículo produto de crime, a adesão livre e consciente ao 

comportamento criminoso com total domínio do fato típico impõe a 

condenação pelo crime de receptação em coautoria. 3. Não havendo 

provas suficientes de foram os réus que adulteraram o sinal identificador 

de veículo, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao 

princípio do in dubio pro reo. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 

n.715217, 20110410077627EIR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: 

MARIO MACHADO, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 23/09/2013, 

Publicado no DJE: 26/09/2013. Pág.: 52).

CÓDIGO PENAL. ART. 311. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE 

VEÍCULO. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. Para configurar a existência 

do fato, e adaptação ao tipo penal, basta a demonstração da adulteração. 

Todavia, para imputação da autoria, é indispensável reunião de elementos 

indicativos a respeito da própria adulteração, que não pode ser presumida. 

Absolvição mantida. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO. 

UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70065090169, Quarta Câmara Criminal, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 

01/10/2015). (grifei)

Portanto, se as provas são insuficientes para demonstrar que o réu tenha 

sido responsável pelo crime em questão, há que se proceder à rejeição da 

denúncia em relação ao crime em comento.

Diante do exposto, diante da ausência de justa causa para persecução da 

ação penal, com fundamento no art. 395, III do Código de Processo Penal, 

REJEITO A DENÚNCIA oferecida pelo ministério público, somente no que 

diz respeito ao delito descrito no artigo 311 do Código Penal.

De outro lado, em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e 

materialidade da prática do delito descrito no artigo 180 do Código Penal, 

que estratificam a existência de justa causa para a acusação — também 

conhecida como interesse de agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, contidos 

no presente Inquérito Policial, e diante da tipicidade em tese, dos fatos 

narrados, RECEBO a denúncia somente em relação ao referido delito.

Expeça-se mandado de citação do acusado para, querendo, apresente 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que 

não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado não 

constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Outrossim, diante da rejeição parcial da denúncia e atento às informações 

constantes dos autos, bem como às diretrizes do artigo 89 da Lei 

9.099/95, vejo que o acusado preenche os requisitos objetivos e 

subjetivos exigidos para concessão da medida despenalizadora.

Assim, dê-se nova vista dos autos ao ilustre agente ministerial para 

manifestar sobre a possibilidade de ofertar a proposta para suspensão 

condicional do processo ao acusado.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

DA RECEPTAÇÃO CULPOSA

Ademais, no caso em específico, o representante do ministério público 

verificou indícios da prática do crime previstos no artigo 180, §3º, do 

Código Penal, que estabelece uma sanção compreendida entre 01 (um) 

mês a 01 (um) ano de detenção, ou multa, ou ambas as penas, por Elias 

de Oliveira Queiroz e Paulo André Ferreira Leal.

Com efeito, conforme se nota, o delito em tela é considerado como sendo 

de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n° 9.099/95 ).

Diante do exposto, em consonância ao parecer ministerial, considerando 

que o delito em tela é de menor potencial ofensivo, DECLINO a 

competência deste Juízo e, por consequência, DETERMINO seja extraída 
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cópia integral dos autos e consequente remessa para o Juizado Especial 

Criminal desta Comarca.

Procedam-se às devidas anotações.

Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 630660 Nr: 2849-42.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WISTON CRISTALDO GOMES 

CHAVES - OAB:22.656-O-MT

 21.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

LEANDRO DE SOUZA BARBOSA como incurso nas sanções previstas no 

art. 14, da Lei nº 10.826/2003.III.1 – DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU 22.Em 

observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em 

consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.23.Primeira fase: /PE-se com as 

comunicações conforme dispõem os itens 7.16.1 e seguintes da 

CNGCGJ/MT.35.Deixo de condená-lo ao pagamento de custas e despesas 

processuais por não haver nos autos nenhum elemento que possa 

concluir pela sua capacidade econômica favorável.36.Determino que a 

arma de fogo e as munições apreendidas sejam desvinculadas do 

processo, cumprindo-se o disposto no art. 25 da Lei nº 10.826/2003. 

Assim, comunique-se por ofício, o Juiz que Supervisiona a Seção de 

Depósito para as providências pertinentes ao cumprimento da presente 

decisão.37.Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:a)lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) 

culpado(s);b)comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da 

CR/88;c)comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;d)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;e)expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao 

juízo correspondente; ef)por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.38.No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagado 

ao condenado se ele deseja recorrer, o que será feito mediante termo, 

conforme determina o artigo 1.692, § 2º da CNGCGJ/MT.39.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.Publique-se, registre-se e intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 643596 Nr: 4806-44.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN MAYCON RODRIGUES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 .III - DISPOSITIVO34.Diante disso, consubstanciado no princípio da 

consunção delitiva, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP, absolvo 

o acusado da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo descrito no 

art. 14 da Lei 10.826/03, mas, demonstrada a materialidade do crime e 

presentes os indícios suficientes de autoria PRONUNCIO Jonatan Maykon 

Rodrigues Teixeira, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal 

do Júri, DECLARANDO-O como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, 

incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90.35.Em relação 

ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, sem embargo 

aos judiciosos fundamentos lançados pela defesa por ocasião das 

alegações finais, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para 

a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o 

réu responder a todo o processo preso e, depois de pronunciado pela 

prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, ser 

colocado em liberdade.36.Além disso, ainda que digam respeito a crimes 

pretéritos, é fato que o réu possui extenso histórico de registro e 

condenações criminais (fls. 298/300), demonstrando, portanto, que possui 

inclinação à prática os fatos em questão, o paciente cometeu outros dois 

delitos contra o patrimônio e encontra-se, atualmente, preso na comarca 

de Três da prisão como forma de garantir a ordem pública, motivo pelo 

qual, com fundamento no art. 413, § 3º, c/c art. 312, ambos do CPP, em 

caso de recurso, não concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade.39.Publique-se, registre-se e intimem-se nos termos do art. 420 

do Código de Processo Penal.40.Preclusa a presente decisão, 

encaminhem-se os autos ao juiz presidente do Tribunal do Júri desta 

comarca (1ª vara criminal), nos termos do art. 421 do Código de Processo 

Penal.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2017.WLADYMIR 

PERRI– Juiz de Direito em substituição legal –

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 645679 Nr: 6499-63.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075

 INTIMAÇÃO DO DDR. ARIONALDO MADEIRA COSTA- OAB/MT, PARA 

MANIFESTAR NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 6499-63.2016.811.064- 

CÓDIGO 645679, ACERCA DO APROVEITAMENTO DE PROVAS 

PRODUZIDAS NOS AUTOS PRINCIPAIS CÓDIGO 641448.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 649514 Nr: 9790-71.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATHANY PATIELLE TEMOTHEO SILVA, 

DOUGLAS DA MOTA SANTOS, JENIFER CAROLINA TEMOTHEO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:18.808, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico que por ocasião das suas intimações da 

sentença condenatória de fls. 247/257, os réus Jenifer Carolina Temotheo 

Carlos e Douglas da Mota Santos informaram que iriam recorrer.

Ocorre que à fl. 273, a causídica Dra. Carla Andréia Batista informou que 

não patrocina a defesa dos réus.

Diante disso, determino a intimação dos réus para que, no prazo de dez 

dias, constituam advogado ou informem não possuírem condições 

financeiras para tanto, devendo ser consignado no mandado que, caso os 

réus não possuam condições financeiras para contratar advogado, desde 

já nomeio o advogado Dr. Paulo José Canevazzi- OAB/MT 23.244 para 

promover a defesa dativa dos réus.

Cumpra-se expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 654973 Nr: 4468-36.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA, 

LUCIMAR DE JESUS CARDOSO, RILDOMAR ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados MARCOS ROBERTO DA 

SILVA, LUCIMAR DE JESUS CARDOSO e RILDOMAR ALVES CARDOSO.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31 de janeiro de 2018, às 14:45 horas.

Intimem-se os réus, suas defesas, o Ministério Público, as vítimas e as 

testemunhas arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 660410 Nr: 9330-50.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO MÁRCIO RIBEIRO DA SILVA, Whytalo 

Ferreira Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

WENDELL PEREIRA DE MELO - OAB:23910/MT

 INTIMÇÃO DO DRD. WENDELL PREIRA DE MELO- OAB/MT 23.910, PARA 

QUE NO PRAZO APRESENTE OS MEMORIAIS FINAIS DO RÉU WHYTALO 

FERREIRA CAMILO, NOS AUTOS DE AÇÃO EPNAL Nº 

9330-50.2017.811.0064- CÓDIGO 660410.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 661832 Nr: 10436-47.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER PEREIRA MEDEIROS, BRENDON DE 

JESUS LOPES, ERICK MATHEUS ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - 

OAB:15.193 MT

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados ELDER PEREIRA MEDEIROS, 

ERICK MATHEUS ALVES DOS SANTOS e BRENDON DE JESUS LOPES.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro de 2018, às 13:15 horas.

Intimem-se os réus, suas defesas, o Ministério Público, às vítimas e as 

testemunhas arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 661832 Nr: 10436-47.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER PEREIRA MEDEIROS, BRENDON DE 

JESUS LOPES, ERICK MATHEUS ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - 

OAB:15.193 MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DR. GETULIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JUNIOR- OAB/MT 15.193 E DR. ARY DA COSTA CAMPOS- 

OAB/MT 16.944/B, PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, ÀS 13H15MINI, NOS 

AUTOS EE AÇÃO PENAL Nº 10436-47.2017.811.0064- CÓDIGO 661832

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664226 Nr: 12679-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANILSON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado IRANILSON DA SILVA SOUZA 

para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, 

ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664241 Nr: 12687-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE SOUZA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado ANDRÉ SOUZA DE ARAÚJO.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 2018, às 14:15 horas.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público, as vítimas e as testemunhas 

arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664519 Nr: 12923-87.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado MATHEUS FERREIRA DOS 

SANTOS para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 
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pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665648 Nr: 13912-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado JHONATHAN FERREIRA DE 

ALMEIDA.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01 de fevereiro de 2018, às 15:30 horas.

Intime-se o réu, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a vítima e as 

testemunhas arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 338384 Nr: 2188-05.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYCCARDO DOS SANTOS PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

da certidão de fls. 121.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 338384 Nr: 2188-05.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYCCARDO DOS SANTOS PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal pública contra RYCCARDO DOS SANTOS 

PANIAGO e CÍCERO ÂNTONIO DA COSTA , dando estes como incurso nas 

sanções dos artigos 157, §2°, inc. II, do Código Penal.

No curso do processo, sobreveio a notícia da morte do acusado Cícero, 

comprovada pela certidão de óbito de fls. 134, tudo consoante prescreve 

o art. 62 do CPP.

 No caso, preceitua o art. 107, inciso I, do CPB, que “Extingue-se a 

punibilidade: I – pela morte do agente”. Destarte, a morte tudo apaga, e no 

âmbito do Direito Penal, nenhuma pena passará da pessoa do agente 

faltoso (inc. XLV, art. 5º, da CF), ressalvada a obrigação civil de reparar o 

dano (art. 943, do CC/02).

Em face do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE pela morte com 

relação ao acusado CÍCERO ÂNTONIO DA COSTA, já qualificado nos 

autos.

 Às providências.

 P.R.I.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e cautelas de estilo 

com relação ao aludido réu.

Por fim, dê-se vista dos autos ao ministério público para que se manifeste 

acerca da certidão de fls. 136, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 338384 Nr: 2188-05.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYCCARDO DOS SANTOS PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público em cota retro.

Proceda-se nova tentativa de citação do acusado Ryccardo dos Santos 

Paniago para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la.

 Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Deverá ainda constar no mandado de citação que, caso o oficial de justiça 

não o localize para citação pessoal por circunstância diversa a de o réu 

estar em endereço incerto ou não sabido, que retorne no endereço ao 

menos três vezes antes de proceder à devolução do mandado, 

certificando claramente, em cada diligência, o dia e o horário em que ali 

esteve, bem como a motivação de não o ter encontrado, bem como, ao 

final, exarando se o acusado se encontra em lugar incerto e não sabido.

Por fim, com relação ao acusado Cicero Antônio da Costa, defiro conforme 

requerido pelo Ministério Público.

Assim, oficie-se ao Cartório de Registro Civil desta comarca, para que, no 

prazo de dez dias, envie a este juízo a respectiva certidão de óbito do 

acusado.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 633307 Nr: 4934-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY LEOPOLDINO DA SILVA, VALDECI 

DE OLIVEIRA, CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DELVI PÉRICLES SOUZA GOMES JÚNIOR - OAB:23799/0

 Vistos, etc.Da análise dos autos, verifico que as preliminares arguidas 

não merecem acolhimento.Senão vejamos.Quanto a primeira preliminar 

arguida, sabe-se que a declaração da atipicidade da conduta, na atual 

fase processual, deve ser realizada apenas quando inequivocamente 

demonstrada nos autos, o que não se verifica no presente em que existem 

indícios suficientes de autoria e materialidade do delito para dar 

prosseguimento na ação penal.Ainda, no que tange a segunda preliminar 

aventada, os fundamentos defensivos não possuem o condão de 

descaracterizar a acusação formulada, pois as provas produzidas nos 

autos apontam os elementos mínimos necessários ao ajuizamento da ação 

penal, ou seja, a existência de indícios de autoria e materialidade do 

fato.Outrossim, verifico que as questões arguidas pela defesa 

confundem-se com o próprio mérito da ação e, portanto, necessitam de 

maior dilação probatória para esclarecer todas as intercorrências do 

delito, motivo pelo qual afasto as preliminares formuladas pela defesa do 
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réu Valdecy.Ademais, pelo que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual deixo de absolver sumariamente os acusados Valdecy e 

Carlos.Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de março de 2018, às 

15h00min.Intimem-se os acusados Valdecy e Carlos, seus defensores, o 

Ministério Público e as testemunhas arroladas pelas partes para 

comparecem à audiência.Por fim, verifico à fl. 66 que o acusado Valdeci, o 

qual fora beneficiado com a suspensão condicional do processo, não 

comparece a este juízo desde o mês de julho do ano de 2017. Assim, 

determino a expedição de mandado de intimação para o mesmo, 

incumbindo ao oficial de justiça indagá-lo a respeito do não cumprimento 

das condições que lhe foram impostas, devendo o denunciado apresentar 

justificativa plausível. Após a juntada desta, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 658211 Nr: 7383-58.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATTAN FERNANDO SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante da existência de laudo pendente de confecção pela Politec – cf. se 

observa do extrato anexo (protocolo 41466/2017, referente ao ofício n. 

1085/2017/DERF) – e da importância de referido laudo para análise do 

caso, antes de adentrar no mérito da questão determino seja oficiada à 

Politec requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, o envio do laudo pericial 

realizado nas roupas apreendidas, apontando se as mesmas apresentam 

vestígios de sangue humano e se foi procedida coleta para confronto 

genético.

Cumprida a diligência, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 660891 Nr: 9730-64.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL SILVA DE LIMA, FLAVIO HENRIQUE 

NERYS SOARES, ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:16010

 Vistos, etc.

Sobreveio a informação de que o denunciado Antonio Amorim de Oliveira 

foi preso e autuado em flagrante na data de 13.12.2017, bem como foi 

cumprido, naquela oportunidade, mandado de prisão proveniente de 

decisão exarada por este juízo na presente ação penal.

Diante disso, considerando que o acusado já foi citado e informou ter 

advogado constituído, revogo em parte a decisão de fl. 149, apenas no 

que tange ao desmembramento do processo em relação ao mesmo e 

determino sejam os autos em apenso encartado ao presente.

Após, determino o arquivamento daqueles autos (ação penal/cód. 666507) 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Por fim, intime-se o advogado Dr. Edvaldo de Almeida Filho, para que 

apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662344 Nr: 10881-65.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR LOPES DE OLIVEIRA, LUCAS DE 

AMARAL TRAVAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados VICTOR LOPES DE 

OLIVEIRA e LUCAS DE AMARAL TRAVAGINI.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro de 2018, às 15:45 horas.

Intimem-se os réus, a defesa, o Ministério Público, as vítimas e as 

testemunhas arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Por fim, tendo em vista que o réu Lucas de Amaral Travagini encontra-se 

preso na comarca de Cuiabá/MT, solicite-se anuência para o 

recambiamento do réu ao juízo da 4ª Vara Criminal – Execuções Penais 

desta comarca.

Após a anuência, expeça-se ofício à Superintendência de Gestão de 

Penitenciária da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

requisitando que tome as medidas necessárias com a finalidade de 

proceder ao recambiamento do acusado.

Cumpra-se, com urgência, por se tratar de réus presos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663536 Nr: 12006-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DE SOUZA LEITE, BRUNO HENRIQUE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados HUGO DE SOUZA LEITE e 

BRUNO HENRIQUE DA SILVA.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01 de fevereiro de 2018, às 13:15 horas.

Intimem-se os réus, a defesa, o Ministério Público, as vítimas e as 

testemunhas arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663754 Nr: 12225-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIELSON SILVEIRA GOMES, JEFERSON 

HENRIQUE DE OLIVEIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 (...) 29.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR Arielson Silveira Gomes e Jeferson Henrique de Oliveira Pires, 

como incursos nas sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c 

art. 61, inciso II, ‘c’, na forma do art. 71 (três vezes), todos do Código 
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Penal.III.1 – DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU III.2 – DO RÉU JEFERSON 30.Em 

observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em 

consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.31.Primeira fase: circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal: a)Culpabilidade: a “culpabilidade, 

entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da 

conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 

178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 

03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de 

reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada 

negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à 

espécie.b)Antecedentes: não havendo informações acerca de 

condenação penal em desfavor do acusado, deixo de valorar 

negativamente este ponto.c)Conduta social: a conduta social deve ser 

valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis 

desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas 

ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os 

antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do 

condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ 

Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), 

Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665243 Nr: 13558-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIS DIVINO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado IRIS DIVINO DE FREITAS para, 

querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Outrossim, oficie-se a POLITEC para que junte nos autos o laudo pericial 

de local do crime, referente ao ofício 10607/2017/PLANTÃO, de 

10.11.2017, às 06h45min (fl. 18).

Por fim, oficie-se a autoridade policial para que instaure inquérito policial 

com a finalidade de apurar os fatos narrados no boletim de ocorrência nº 

2017.372516 e termo de declarações de fls. 02/06, em relação ao suposto 

crime de furto praticado na propriedade do Sr. Pedro no dia 01.11.2017, 

tendo em vista que sua filha Clarice Rosa de Souza reconheceu o 

denunciado como sendo o autor do referido crime.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 663885 Nr: 12392-98.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DORCELINO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B

 Intimação do Advogado Doutor ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B, para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 648786 Nr: 9117-78.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892-B

 Intimação do Advogado Doutor Renato Gonçalves Raposo, OAB/ 9892-B, 

para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662660 Nr: 11171-80.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GOMES MACHADO, VALDIR 

PALACIOS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, JURANDIR VERNEQUE DIAS - OAB:14813 MT

 (...)Tendo em vista as similaridades do pedido de revogação da prisão 

formulado nestes autos pelo corréu Valdir (fls. 91/98), o qual foi indeferido 

recentemente por meio da decisão às fls. 137/139, utilizo, portanto, os 

mesmos fundamentos como forma de indeferir o presente pedido, já que 

não ocorreu nenhuma alteração fático/processual que justifique a 

mudança das razões já apresentadas na referida decisão. Além disso, em 

consulta ao sistema APOLO, verifica-se que não se trata de fato isolado 

na vida do acusado, uma vez que o mesmo possui um executivo de pena 

em trâmite perante o juízo da 4ª Vara Criminal desta comarca (autos/cód. 

666632), em que foi condenado nas sanções do art. 180, caput, do Código 

Penal, cuja pena foi de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

Com efeito, a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, 

eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 654327 Nr: 3887-21.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DALAVIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

Juliano Dalavia Ferreira, como incurso nas sanções previstas no art. 157, 

§ 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal. (...) V – DISPOSIÇÕES GERAIS 

40.Indenização às vítimas: tendo em vista que o bem subtraído foi 

restituído à vítima e não havendo informações acerca de outra lesão 

patrimonial, deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do 

CPP.41.Expeça(m)-se a(s) guia(s) de recolhimento provisório, nos termos 

do art. 1.566 e seguintes da CNGCGJ/MT e resolução 113 do CNJ, 

encaminhando-se ao juízo da vara de execuções penais da comarca de 

Rio Brilhante/MS.42.Proceda-se com as comunicações conforme dispõem 

o art. 1.453 e seguintes da CNGC/MT.43.Deixo de condená-lo ao 

pagamento de custas e despesas processuais por não haver nos autos 

i n f o r m a ç õ e s  c o n c r e t a s  a c e r c a  d e  s u a s  c o n d i ç õ e s 

econômicas.44.Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:a)lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) 

culpado(s);b)comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da 

CR/88;c)comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;d)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;e)expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao 

juízo correspondente; e f)por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo..45.No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagando 
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ao(s) condenado(s) se deseja(m) recorrer, o que será feito mediante 

termo, a teor do art. 1.421, caput, da CNGCGJ/MT.46.Expeça-se carta 

precatória ao juízo da comarca de Rio Brilhante/MS, a fim de intimar o 

condenado da presente sentença.Publique-se, registre-se e 

intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 650059 Nr: 10282-63.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDIEL MARTINS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 36.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

Gediel Martins Oliveira como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, incisos 

I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal.IV – DOSIMETRIA DA PENA 

...Assim, fixo a pena final para este crime em 06 anos e 04 meses de 

reclusão e 12 dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da 

ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da 

pena.53.Regime de pena: mesmo diante do quantum de pena aplicada, mas 

tratando-se de réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e § 3°, do 

Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da 

reprimenda.54.Substituição da pena: incabível a substituição em razão do 

quantum aplicado e da natureza do delito.V – DISPOSIÇÕES GERAIS 55.Da 

prisão preventiva: ... não concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade.59.Detração penal: diante do total da pena fixada, deixo de 

reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, pois sua aplicação não 

traria nenhum resultado prático na atual fase processual, já que o período 

da prisão provisória não corresponde com o total da fração aplicável ao 

caso, de maneira que as questões relativas à detração penal devem ser 

dirimidas pelo juízo execucional no momento oportuno.60.Indenização à 

vítima: não havendo pedido expresso para a fixação de valor mínimo para 

a reparação dos danos causados pela infração , deixo de aplicar o 

disposto no art. 387, IV do CPP.61.Expeça(m)-se a(s) guia(s) de 

recolhimento provisório para o acusado, nos termos do art. 1.566 e 

seguintes da CNGCGJ/MT e resolução 113 do CNJ, encaminhando-se ao 

juízo da 4ª vara de execução penal desta comarca...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 658829 Nr: 7904-03.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON BITTENCOURT JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico que o feito encontra-se aguardando apenas 

a devolução da missiva de fl. 295, enviada ao juízo da comarca do Rio de 

Janeiro/RJ, com a finalidade de proceder a inquirição da vítima Rafael 

Soares Albaneze para após, as partes apresentarem suas alegações 

finais.

Outrossim, diante da certidão de fl. 317, é possível constatar que a 

referida missiva encontra-se aguardando conclusão ao gabinete, não 

havendo, portanto, notícia de audiência designada.

 Diante disso, por se tratar de processo envolvendo réu preso, determino 

a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública para que se 

manifestem se possuem interesse na oitiva da vítima Rafael Soares 

Albaneze.

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 659740 Nr: 8774-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILZON DENIS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 31.Por todo o exposto, afasto a majorante do emprego de arma de fogo e, 

em consequência, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR Odilzon Denis Júnior como incurso nas sanções previstas no 

art. 157, caput, c/c art. 61, inciso II, ‘c’, ambos do Código Penal. ...III.2 – 

PENA DEFINITIVA 43.Assim, fixo a pena final em 05 anos, 06 meses e 15 

dias de reclusão e 11 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, 

diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da 

pena.44.Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada e 

tratando-se de réu reincidente, com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, § 3º, 

do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da 

reprimenda.45.Substituição da pena: incabível a substituição em razão da 

natureza do delito.IV – DISPOSIÇÕES GERAIS 46.Da prisão preventiva: .., 

não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.50.Detração penal: 

diante do total da pena já fixada, deixo de reconhecer o disposto no art. 

387, § 2º do CPP, pois sua aplicação não traria nenhum resultado prático 

na atual fase processual, já que o período da prisão provisória não 

corresponde com o total da fração aplicável ao caso, de maneira que as 

questões relativas à detração penal devem ser dirimidas pelo juízo 

execucional no momento oportuno...52.Expeça(m)-se a(s) guia(s) de 

recolhimento provisório para o acusado, nos termos do art. 1.566 e 

seguintes da CNGCGJ/MT e resolução 113 do CNJ, encaminhando-se ao 

juízo da 4ª vara de execução penal desta comarca.53.Proceda-se com as 

comunicações conforme dispõem o art. 1.453 e seguintes da CNGC/MT...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662543 Nr: 11059-14.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUCAS DA SILVA PEREIRA, WESLEY 

GUILHERME AMARAL SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 39.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

José Lucas da Silva Pereira e Wesley Guilherme Amaral Silva Pereira 

como incursos nas sanções previstas no art. 157, § 3º c/c art. 14, inciso II 

(1º fato), e art. 157, § 2º, incisos I e II (2º fato), ambos na forma do art. 69, 

todos do Código Penal.IV – DOSIMETRIA DA PENAIV.1 – José Lucas 

...PENA FINAL DE 15 anos e 04 meses de reclusão e 21 dias-multa, as 

quais torno definitivas neste patamar, diante de qualquer outra causa de 

aumento ou diminuição da pena.IV.2 – Wesley ... uma PENA FINAL DE 15 

anos e 04 meses de reclusão e 21 dias-multa, as quais torno definitivas 

neste patamar, diante de qualquer outra causa de aumento ou diminuição 

da pena.V – DISPOSIÇÕES GERAIS PARA OS RÉUS84.Regime de pena: 

diante do quantum de pena aplicada, com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, 

do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da 

reprimenda.85.Substituição da pena: incabível a substituição em razão da 

natureza delitiva e do quantum de pena aplicada.86.Da prisão preventiva: 

... não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.90.Detração 

penal: diante do total da pena fixada, deixo de reconhecer o disposto no 

art. 387, § 2º do CPP, pois sua aplicação não traria nenhum resultado 

prático na atual fase processual, já que o período da prisão provisória não 

corresponde com o total da fração aplicável ao caso, de maneira que as 

questões relativas à detração penal devem ser dirimidas pelo juízo 

execucional no momento oportuno.91.Indenização à vítima: não havendo 

pedido expresso para a fixação de valor mínimo para a reparação dos 

danos causados pela infração , deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV 

do CPP.92.Expeça(m)-se a(s) guia(s) de recolhimento provisório para os 

acusados, nos termos do art. 1.566 e seguintes da CNGCGJ/MT e 

resolução 113 do CNJ, encaminhando-se ao juízo da 4ª vara de execução 

penal desta comarca.93.Proceda-se com as comunicações conforme 

dispõem o art. 1.453 e seguintes da CNGC/MT.94...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 659045 Nr: 8088-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIEIRA ALMEIDA JUNIOR, LUCAS 
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CAMPOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT

 Vistos etc.

Diante da existência de laudo pendente de confecção pela Politec – cf. se 

observa do ofício n. 1733/2017/DERF, da ordem judicial de fl.85-v e do 

ofício n. 3056/2017/3ªV.Crim, reiterado diversas vezes – e da importância 

de referido laudo para análise do caso, antes de adentrar no mérito da 

questão determino seja oficiada à Politec requisitando, no prazo de 10 

(dez) dias, o envio do laudo pericial realizado no celular apreendido com o 

acusado (IMEI 352918062460644), com a extração de todos os dados 

constantes no aparelho, mesmo os já deletados, tais como mensagens do 

whatsapp e sms, imagens, vídeos, gravações de áudio, registro de 

chamadas etc.

Outrossim, no tocante ao pleito para relaxamento da prisão do acusado 

Lucas por excesso de prazo, entendo não ser este o caso os autos.

Instado a se manifestar a representante do Ministério Público apresentou 

seus memoriais e, na mesma ocasião, externou posição contrária ao 

reconhecimento de excesso de prazo.

O acusado foi preso no dia 13.09.2017 (fl. 166) e, não tendo decorrido 

três meses, a instrução foi encerrada, remanescendo apenas a juntada de 

laudo pericial para a prolação de sentença.

Assim, conforme explicitado pelo Órgão Ministerial, não há nenhuma 

mácula processual que justifique um provimento favorável.

Outrossim, a defesa do acusado também requer a conversão do 

julgamento em diligências a fim de ser juntado o supra referido laudo 

pericial, de modo que também é responsável pelo alongamento da 

instrução probatória.

Logo, se não há excesso de prazo para a formação da culpa, indefiro o 

pedido de relaxamento da prisão formulado pela defesa e mantenho o réu 

segregado.

Intime-se, notifique-se e cumpra-se expedindo o necessário.

Após, cumprida a diligência, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 660050 Nr: 9040-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELY CARVALHO LIMA, LUCAS ALVES 

MENDES, LUCAS JUHAN ALVES DIAS, JHON ANDERSON LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, ERIKA MORAES DE 

LIMA - OAB:17530 MT

 III – DISPOSITIVO

118. Por todo o exposto, reconheço a continuidade delitiva entre os dois 

roubos e, em consequência, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR Lucas Alves Mendes, Lucas Juhan Alves Dias 

e Jhon Anderson Lima Silva, qualificado nos autos, imputando-lhes as 

sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70 (1º fato – 2 

vezes) e art. 157, § 2°, incisos I, II e V, c/c art. 70 (3 vezes – 2º fato) 

todos do Código Penal; art. 244-B, da Lei 8.069/90 (3º fato) e art. 288, 

parágrafo único, do Código Penal (4º fato), todos na forma do art. 69 do 

Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662660 Nr: 11171-80.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GOMES MACHADO, VALDIR 

PALACIOS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, JURANDIR VERNEQUE DIAS - OAB:14813 MT

 (...)Outrossim, diante do que consta dos autos não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

nem mesmo o preenchimento dos elementos caracterizadores da 

insignificância da conduta narrada na denúncia , razão pela qual deixo de 

absolver sumariamente os acusados. Assim, com fundamento no artigo 

399 do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia ¬¬29 

de janeiro de 2018, às 15:15 horas. Intimem-se os acusados, seus 

defensores, o Ministério Público e as testemunhas arroladas pelas partes 

e, se for o caso, do(s) querelante(s) e assistente(s) para que 

compareçam à audiência. Se necessário, autorizo, desde já, a expedição 

de carta(s) precatória(s) com a finalidade do juízo deprecado interrogar 

o(s) réu(s) que esteja(m) preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não 

situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) 

comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em 

observância ao teor da Súmula 273 do STJ. Requisite-se, se houver 

necessidade. (...) Diante disso, pelos fundamentos acima elencados e, em 

consonância com o parecer ministerial de fls. 100/103, INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva e mantenho a prisão do acusado 

VALDIR PALACIOS SANCHES. Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste acerca do pedido de revogação da prisão 

preventiva de fls. 100/103, formulado pela Defensoria Pública, em favor de 

Gilmar Gomes Machado. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. 

Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 664214 Nr: 12668-32.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIGNER SANTOS DA SILVA, FRANCINALDO 

ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B MT

 41.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:a)em relação ao acusado Wigner Nicácio Correa, absolvê-lo dos 

crimes descritos no 2º e 3º itens da denúncia, bem como afastar a 

qualificadora da restrição da liberdade concernente ao 1º fato e, portanto, 

CONDENÁ-LO, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, 

c/c art. 70, primeira parte e art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, 

na forma do art. 71, todos do Código Penal; eb)em relação ao acusado 

Francinaldo Alves Pereira, absolvê-lo dos crimes descritos no 2º e 3º 

itens da denúncia e, portanto, CONDENÁ-LO, como incurso nas sanções 

previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal. (...).91.Condeno os réus ao pagamento das custas e 

despesas processuais.92.Transitada em julgado esta sentença 

condenatória, determino:a)lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) 

culpado(s);b)comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da 

CR/88;c)comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;d)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;e)expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao 

juízo correspondente; e f)por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo..93.No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagando 

ao(s) condenado(s) se deseja(m) recorrer, o que será feito mediante 

termo, a teor do art. 1.421, caput, da CNGCGJ/MT.94.Retifique-se o polo 

passivo em nome de Ariano Nicácio Correa por Francinaldo Alves Pereira. 

95.Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, bem como 

extraia-se cópia do processo, encaminhando-se àquele órgão, conforme 

requerido no final das alegações finais orais apresentadas pela 

i.promotora de justiça. Publique-se, registre-se e intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664578 Nr: 12960-17.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARA SILVANIA CESAR MARTINS, MANOEL 

BRUNO DA SILVA RIBEIRO, TAYCIANE DUARTE DA SILVA RIBEIRO, 

LUCAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Vistos, etc.

Trata-se do pedido de restituição de bem apreendido, formulado por Maísa 

Gomes, tendo como objeto o veículo marca Fiat, modelo Único Fire Flex, 

ano 2005/2006, cor branca, placa KAT-6828, Chassi 

9BD15822764732353, apreendido no dia 21.10.2017, conforme demonstra 
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o termo de exibição e apreensão de fl. 23 (fls. 152/155)

Com vistas dos autos, a representante ministerial opinou pelo deferimento 

do pedido (fls. 160/161).

É o necessário. Decido.

Nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, o pedido de 

restituição de bens que não mais interessem ao desfecho do processo, 

poderá ser deferido pela autoridade judicial (ou mesmo pela autoridade 

policial), mediante termo nos autos, desde que não existam dúvidas quanto 

ao direito do reclamante.

Pois bem, nota-se que realmente foi apreendido o veículo acima 

identificado, conforme termo de exibição e apreensão de fl. 23.

Outrossim, compulsando os autos, vislumbro que a requerente Maísa 

Gomes comprovou ser proprietária do veículo, consoante cópia do 

certificado de registro de veículo (CRV) acostada à fl. 157.

 Diante disso, verifico que a propriedade sobre o bem em testilha restou 

demonstrada, pois se encontra cabalmente comprovada nos autos, bem 

como pelo fato de que o referido bem não interessa mais ao processo, 

motivo pelo qual sua restituição é medida imperativa no presente caso.

Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

160/161, DEFIRO a restituição do veículo marca Fiat, modelo Único Fire 

Flex, ano 2005/2006, cor branca, placa KAT-6828, Chassi 

9BD15822764732353, devendo o veículo ser restituído à requerente 

MAÍSA GOMES, mediante termo nos autos.

Outrossim, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para que apresente 

resposta à acusação em favor dos réus Manoel Bruno da Silva Ribeiro, 

Lara Silvania César Martins e Tayciane Duarte da Silva Ribeiro.

Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar 

acerca da certidão de fl. 151.

Intime-se. Notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664782 Nr: 13144-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BENITES GUERREIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente a acusada.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro de 2018, às 14:30 horas.

Intime-se a acusada, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665239 Nr: 13554-31.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE TEODORO DOS SANTOS, 

JOAO VICTOR DE ARAUJO MENDES, LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31 de janeiro de 2018, às 14:00 horas.

Intimem-se os acusados, o defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 666430 Nr: 14547-74.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 (...)RECEBO a denúncia nos seus termos.Expeça-se mandado de citação 

do acusado DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA para, querendo, 

apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se 

constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado 

não constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-lo.Nos 

termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.Ademais, deverá o 

oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço residencial e/ou comercial, 

onde poderá ser localizado para fins de futuras intimações. (...)Diante 

disso, pelos fundamentos acima elencados e, em consonância com o 

parecer ministerial de fls. 59/60, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva e mantenho a prisão do acusado DIOGO JACINTO DA 

SILVA OLIVEIRA.Intime-se. Notifique-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 653505 Nr: 3080-98.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DO NASCIMENTO PINHEIRO, 

MITSUO AIRES NOSAKI, SILAS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

Francisco Silva - OAB:18408A

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

acusado MITSUO AIRES NOSAKI, através de advogado constituído, 

argumentando, em síntese, que não se fazem presentes os fundamentos 

da prisão cautelar, pois o mesmo possui predicados subjetivos favoráveis, 

bem como excesso de prazo para encerramento da instrução processual 

(fls. 389/390)

Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido formulado pela defesa (fl. 391).

É o breve relato. Decido..

Da análise dos autos, verifico que o pedido de revogação da prisão 

preventiva do acusado Mitsuo Aires Nosaki não merece deferimento.

Primeiro, diante das similaridades dos pedidos de revogação da prisão 

preventiva de fls. 98/125, 172/179, 220, 256 e 337 formulados aos autos, 

os quais foram indeferidos recentemente por meio das decisões de fls. 

141/142, 181, 220v/221, 292v e 350, utilizo, portanto, os mesmos 

fundamentos como forma de indeferir o presente pedido, já que não 

ocorreu nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 402 de 1153



das razões já apresentadas nas referidas decisões.

Além disso, o feito se encontra em fase de alegações finais, aguardando 

somente a apresentação de alegações finais pelas defesas dos acusados 

Mitsuo Aires Nosaki, Leonardo do Nascimento Pinheiro e Silas Pereira da 

Silva para prolação da sentença.

Diante disso e, em consonância com o parecer ministerial à fl. 391, 

INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e, portanto, mantenho a prisão 

preventiva de Mitsuo Aires Nosaki.

No mais, aguarde-se a apresentação de alegações finais dos 

denunciados Mitsuo Aires Nosaki, Leonardo do Nascimento Pinheiro e 

Silas Pereira da Silva.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 654426 Nr: 3979-96.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DORCELINO RAMOS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Recebo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público às fls. 

137/142, ante a certificação de sua tempestividade (fl. 144), em seus 

legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 145/149), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 661224 Nr: 9956-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa às fls. 162/167, 

devendo a gestora judiciária certificar acerca de sua tempestividade.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 168/171), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664352 Nr: 12788-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID LOPES BARRETO, JEFERSON 

RODRIGUES SCHUWERTZ, MARCOS REIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos, etc.Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e 

materialidade da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa 

causa para a acusação — também conhecida como interesse de agir ou 

‘fumus commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos 

seus termos.Expeça-se mandado de citação dos acusados DAVID LOPES 

BARRETO, JEFERSON RODRIGUES SCHUWERTZ e MARCOS REIS DOS 

SANTOS para, querendo, apresentarem resposta à acusação, no prazo 

de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se os acusados não constituirem defensor, será nomeado 

defensor para oferecê-los.Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, 

deverá constar no mandado de citação a obrigatoriedade de o oficial de 

justiça indagar aos acusados se pretendem constituir advogado ou se o 

Juiz deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua 

defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor.Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o 

seu endereço residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para 

fins de futuras intimações.Outrossim, compulsando detidamente os autos 

em epígrafe, verifica-se que a ilustre representante ministerial não 

encontrou elementos suficientemente aptos para deflagrar a ação penal 

em relação aos investigados no tocante ao crime disposto no artigo 288, 

parágrafo único, do Código Penal, fulminando sobremaneira o jus puniendi 

Estatal, razão pela qual HOMOLOGO a promoção de ARQUIVAMENTO 

PARCIAL proposta em face dos acusados, no que diz respeito ao referido 

delito.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664352 Nr: 12788-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID LOPES BARRETO, JEFERSON 

RODRIGUES SCHUWERTZ, MARCOS REIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro de 2018, às 15:30 horas.

Intimem-se os acusados, os defensores, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664782 Nr: 13144-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BENITES GUERREIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação da acusada PATRICIA BENITES 

GUERREIRO DE SOUZA para, querendo, apresente resposta à acusação, 

no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se a acusada não constituir defensor, será 

nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar a acusada se ela 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar a ré o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizada para fins de futuras 

intimações.

Outrossim, oficie-se a autoridade policial para que envide esforços a fim 

de angariar imagens da bicicleta furtada pela implicada no estabelecimento 
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comercial “Boi na Brasa”, bem como para que intime o proprietário para 

prestar declarações acerca do fato.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 634093 Nr: 5506-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLAUDIO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE CLAUDIO DIAS, Rg: 1666361-6, 

Filiação: Irene Aparecida Dias e Pedro Dias, data de nascimento: 

03/03/1966, brasileiro(a), natural de Chapeco-SC, convivente, 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do recuperando acima qualificado para comparecer 

em audiência de Justificação designada para o dia 17/04/2018, às 

16h:00min na sala de audiência desta Quarta Vara Criminal sito a Rua Rio 

Branco, nº 2299, Bairro Jardim Guanabara, nesta comarca de 

Rondonópolis-MT.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que decorreu o prazo e a 

causídica não junto aos autos endereço onde o recuperando possa ser 

encontrado, redesigno o dia 17/04/2018, às 16h00min, para realizar a 

audiência de justificação. Ademais constata-se dos autos que o 

recuperando possui vinculo familiar na comarca de Chapecó/SC, assim, 

expeça-se a necessária Carta Precatória ao Juízo competente da 

Comarca de Chapecó/SC, visando à intimação do recuperando no 

endereço informado às fl. 420.Sem prejuízo à determinação acima, 

intime-se o recuperando via edital, consignando o prazo de 30 (trinta) 

dias.Ciência ao Ministério Público.Intime-se a defesa.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo Mariano de 

Souza, digitei.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017

José Aparecido Ferreira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 607195 Nr: 5034-58.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GONÇALVES LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:, DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15.616 MT, Rwly 

Gwlyt Afonso Alves da Silva - OAB:

 INDEFIRO o pedido de fls. 570/580, e DETERMINO: - seja intimada a defesa 

do recuperando, para que informe como será realizado o tratamento 

médico, e intime-se o recuperando para prestar as informações quanto ao 

uso de nome falso, nos termos da cota ministerial de fl. 590.- oficie-se à 

diretoria da Penitenciária, solicitando que, havendo qualquer situação 

superveniente na recuperação do postulante que possa causar problemas 

a sua saúde, ou mesmo na impossibilidade de realização do tratamento na 

Unidade, seja imediatamente comunicado a este Juízo para outras 

deliberações. Com o aporte das informações, dê-se vista ao Ministério 

Público e conclusos. Ciência ao Ministério Público.Intime-se desta decisão. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA.Rondonópolis-MT, em 18 de dezembro de 

2017.Tatyana Lopes de Araújo BorgesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 327007 Nr: 5016-42.2009.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO SÉRGIO DE OLIVEIRA SATÉLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 Diante do exposto, com fulcro nos arts. 66, inc. II, da Lei de Execução 

Penal e 51, do Código Penal c/c art. 174, do Código Tributário Nacional, 

JULGO EXTINTA a pena privativa de liberdade e a pena multa aplicada ao 

recuperando MARIO SÉRGIO DE OLIVEIRA SATELIS.Por fim, determino que 

PROCEDA-SE com o recolhimento de eventual mandado de prisão 

expedido em desfavor do apenado neste processo, bem como baixas e 

necessárias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 616351 Nr: 7048-78.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIERRI JOSÉ DE OLIVEIRA ANACLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17.445 MT

 Vistos.

Tendo em vista o teor do ofício de fls. 156, bem como o cálculo de pena de 

fls. 154, intime-se a defesa para, querendo se manifestar.

Após, voltem os autos conclusos para homologação do cálculo de pena.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 624967 Nr: 7353-28.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FELISMINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:, Orivaldo Dias de Souza - OAB:7790

 Vistos.

 DÊ-SE vista dos autos à Defesa do recuperando para que se manifeste 

quanto à justificativa apresentada, nos termos da decisão de fls. 

1268/1269.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Às providencias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 314685 Nr: 5911-71.2007.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO CARNEIRO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da costa campos - 

OAB:16944, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 Intimação do advogado constituído nos autos acerca do cálculo de pena 

abaixo transcrito: Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 08/10/2016

Data para progressão de regime: 09/06/2023

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 18/01/2003

Data Livramento Condicional: 25/07/2027

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 20a 3m 1d

Pena Cumprida até data Atual: 12a 10m 5d

Data do Término da Pena: 15/12/2037

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 615062 Nr: 5717-61.2013.811.0064
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 Vistos.

A MM. Juíza determinou a remessa dos autos para o Ministério Público e 

defesa, para manifestação quanto à justificativa apresentada. Após as 

manifestações, voltem os autos conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 631769 Nr: 3822-94.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMANA HALSEA MOREIRA - 

OAB:8701

 Feitas as considerações, sendo que os atos anteriormente cientificados 

pelas partes já não cabem mais questionamentos ante a ocorrência da 

preclusão INDEFIRO o pleito de fls. 127/129.Por outro lado, considerando o 

disposto pelo art. 41, inciso XVI, da Lei de Execução Penal nº 7210/1984, 

nos termos do art. 1.786 c/c art. 1787, ambos da CNGC-MT , elabore-se 

um novo cálculo de pena considerando a data de 10/11/2015 como data 

base.Ademais, ante as planilhas de remição de fls. 136/137, nos termos 

do art. 126, da LEP, julgo remidos 12 dias da pena imposta ao 

recuperado.Oficie-se ao diretor da penitenciária local, solicitando a 

remessa do atestado de conduta carcerária do recuperando.Com o 

aporte, dê-se vista ao Ministério para manifestação e voltem-me 

conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 641148 Nr: 2628-25.2016.811.0064

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE SOARES MAEDA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Diante do exposto, forte nos artigos 66, inciso III, letra "b", e 118, inciso I, 

da Lei de Execução Penal, em consonância com o parecer ministerial, 

REGRIDO o regime prisional imposto a FELIPE SOARES MAEDA 

MENDONÇA, do semiaberto para o regime fechado. Por conseguinte, 

determino que expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO em desfavor 

do recuperando, encaminhando aos órgãos de praxe, para o devido 

cumprimento. Ante a retratação, deixo de determinar a remessa do 

presente recurso ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Trasladada cópia desta decisão ao feito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 644666 Nr: 5659-53.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MIZAEL SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 Vistos.

A MM. Juíza determinou a remessa dos autos para o Ministério Público e 

defesa, para manifestação quanto à justificativa apresentada. Após as 

manifestações, voltem os autos conclusos para decisão.

Oficie-se ao Juízo da Segunda Vara Criminal solicitando certidão 

circunstanciada referente a ação penal nº 13617-56.2017.811.0064 (cód. 

665303).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 653007 Nr: 2598-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14282/MT, MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038, VANDERSON 

PAULI - OAB:13534

 Diante o exposto, com fulcro nos artigos 66, inciso III, letra "b", e 118, inc. 

I, da Lei de Execução Penal, REGRIDO o regime prisional imposto ao 

recuperando RONILDO FRANCISCO DA SILVA, do semiaberto para o 

regime FECHADO, devendo permanecer preso até ulterior deliberação 

deste Juízo.Elabore-se um novo cálculo de pena intimando as partes para 

manifestar acerca do referido cálculo de pena. Após, voltem os autos 

conclusos para homologação.Oficie-se ao diretor da penitenciária local, 

solicitando a remessa do atestado de conduta carcerária do 

recuperando.Com o aporte, dê-se vista ao Ministério para manifestação e 

voltem-me conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 331181 Nr: 1992-69.2010.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LEANDRO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130

 Vistos.

Tendo em vista a prisão em flagrante delito ocorrida em 27/11/2016, nos 

termos do § 2º, do art. 118, da Lei de Execução Penal nº 7210/1984, 

designo o dia 09/02/2018, às 14h00min, para realizar a audiência de 

justificação.

Requisite-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 331769 Nr: 2580-76.2010.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREIDSON DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giuliano Araken Silva - 

OAB:5216, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Nos termos do Provimento nº. 52/2007-CGJ - Art.1º. 11. Movimentação 

dos atos Processuais, que determina ao Gestor das Secretarias, 

independentemente de despacho judicial, proceder a movimentação 

processual, considerando a informação do recuperndo (fls. 803/804), bem 

como a informação da Srª. Gestora de Jaciara/MT de que o Advogado 

Giuliano Araken da Silva, está cadastrado na guia do recuperando quando 

tramitou naquele Juizo, impulsiono o presente feito a fim de proceder a 

intimação do mesmo nos termos do r. despacho de fl. 802.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 336591 Nr: 395-31.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MATOS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Weigert Duarte - 

OAB:14420

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, deixo de 

acolher a justificativa apresentada pelo recuperando JEFERSON MATOS 

DE ARRUDA, determinando a alteração da data-base para fins de 

obtenção de benefícios para o dia da última postagem apresentada no 

PAD, ou seja, 30/08/2016.Por fim, quanto as planilhas de remição 

acostadas as fls. 212/214 e 313/314, nos termos do art. 126, § 8º da LEP, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Intime-se. 
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Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 601758 Nr: 6194-55.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONÓRIO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maicon Antonio Florencio - 

OAB:20.621-0, Onório Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do advogado constituído nos autos acerca do cálculo de pena 

baixo transcrito:

Regime atual: Fechado

Data para progressão de regime: 22/07/2047

Término de cumprimento da pena: 23/02/2080

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 622140 Nr: 5225-35.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUACI NOGUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130

 Vistos.

 Considerando que o recuperando atingirá o lapso temporal para ser 

beneficiado com a progressão do regime fechado para o semiaberto em 

27/01/2018, OFICIE-SE a diretoria da Penitenciária Major Eldo Sá Correa 

(Mata Grande), onde se encontra custodiado o recuperando Juaci 

Nogueira dos Santos, solicitando eventuais planilhas para remição de 

pena.

Com o aporte das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento da pena ou eventual 

requerimento que justifique nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 625227 Nr: 7519-60.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JULIANO DOS SANTOS BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Da Silva - OAB:13345

 Intimação do advogado constituído nos autos acerca do cálculo de pena 

abaixo trnascrito:

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 02/09/2014

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 10/11/2022

Data base para Livramento Condicional 19/06/2013

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 03/12/2028

 Informações sobre término da Pena

Data do Término da Pena: 18/09/2035

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 636995 Nr: 7912-48.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY ALVES DE LIMA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariovaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT

 Diante do exposto, deixo de acolher a justificativa apresentada pelo 

recuperando WESLLEY ALVES DE LIMA FRANÇA, mantendo a revogação 

da decisão de fls. 275, contudo, uma vez que se trata de falta média, a 

data-base não será alterada. I – DO PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA (fls. 

338 e 339) A intenção do legislador em autorizar a saída temporária é 

preparar o preso para o retorno à liberdade, a reintegração do mesmo à 

sociedade, devendo sair temporariamente somente nos casos elencados 

no artigo 122 da LEP. A saída temporária é restrita àqueles que cumprem a 

pena no regime semiaberto, assim, in casu, verifica-se que o requerente 

não cumpre pena em regime semiaberto, e, portanto, não faz jus ao 

deferimento do pedido. Dessa forma, em consonância com o parecer do 

representante do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de saída temporária 

conforme pleiteada pela defesa do recuperando WESLLEY ALVES DE 

LIMA FRANÇA às fls.338 e fl. 339, em razão de não preencher os 

requisitos necessários e indispensáveis para a concessão, nos termos 

dos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal.Comunique-se o diretor 

da Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa acerca desta decisão. Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, em 19 de 

dezembro de 2017.Tatyana Lopes de Araújo BorgesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 658040 Nr: 7249-31.2017.811.0064

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SIDNEI MENDONÇA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA BORGES JUNIOR 

- OAB:7637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DECLARO, com fundamento no artigo 66, 

inciso II, da Lei 7.210/84, EXTINTA A PUNIBILIDADE de SIDNEI MENDONÇA 

MIRANDA, pelo cumprimento integral da pena nos autos Processo 

Executivo de Pena de código 334123. Publique-se, registre-se, intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se os ofícios necessários à comunicação de baixa 

e do arquivamento oportuno. Traslade-se cópia desta decisão ao feito 

principal e, com o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os 

feitos, procedendo com as baixas e anotações necessárias. Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se a defesa. Às providências. Cumpra-se com 

urgência.Rondonópolis-MT, em 19 de dezembro de 2017.Tatyana Lopes de 

Araújo BorgesJuíza de Direito

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653211 Nr: 2794-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERIBERTO MARSAL LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MARTINS - 

OAB:19.875 MT

 Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em 

Juízo e, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 
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autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de Novembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 612410 Nr: 2880-33.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): V K C DA S, Filiação: Suellen Ketty da 

Silva, data de nascimento: 31/05/2003, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), estudante e atualmente em local incerto e 

não sabido R V C DA S, Filiação: Suellen Kety Cardoso da Silva, data de 

nascimento: 27/12/2004, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ISTO POSTO, em consonância com a Denúncia ofertada pelo 

Ministério Público JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

acusado MARCOS DOS SANTOS SILVA pela prática da conduta criminosa 

descrita nos Artigos 217-A, caput c/c Artigo 226, inciso II, na forma do 

Artigo 71 (várias vezes), todos do Código Penal, com as prerrogativas da 

Lei nº 11.340/06 e Lei nº 8.072/90. A seguir, passo à dosimetria da pena.A 

pena abstrata prevista para o crime acima indicado é de 08 (oito) a 15 

(quinze) anos de reclusão.Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 

59 do Código Penal e atento ao princípio constitucional da individualização 

da pena, verifica-se que:I – a culpabilidade não é a normal do tipo, haja 

vista que o acusado tinha plena certeza do caráter ilícito de sua conduta, 

sendo-lhe exigido comportamento totalmente diverso, dada as idades das 

vítimas e o longo período que teve para refletir acerca de sua conduta e 

cessar com a empreitada criminosa, o que por óbvio eleva o seu grau de 

culpabilidade ao praticar o crime repetidamente, demonstrando atuação 

dolosa intensa, não se tratando de elemento inerente à conduta típica ou a 

ser considerada somente como causa de aumento da pena, na medida em 

que agiu com extrema frieza e completo menoscabo e insensibilidade para 

com a dignidade sexual de suas enteadas, o que afasta a ordinária 

culpabilidade inerente ao tipo e deve ser valorado contra si.II - o acusado 

não ostenta antecedentes criminais.III – sobre a conduta social, não há 

dados/laudo específico para sua análise.IV – Em relação à personalidade, 

a análise também restou prejudicada por falta de referência e laudos 

específicos, razão pela qual deixo de valorá-las.V - o motivo do crime é 

inerente ao delito, qual seja satisfazer a lascívia do acusado, tendo em 

vista que o mesmo agiu sem se preocupar com as consequências morais, 

emocionais ou mesmo físicas para as vítimas.VI – as circunstâncias são 

gravíssimas, vez que cometido pelo acusado para mera satisfação 

egoística e desmedida de sua lascívia e no ambiente familiar, onde deveria 

prosperar a paz e tranquilidade e não os reiterados e completamente 

imorais abusos sexuais, durante os quais o acusado mantinha os atos 

libidinosos com as vítimas durante a ausência da genitora, incutindo-lhes 

medo mediante ameaças caso revelassem os crimes a alguém, o que deve 

ser valorado em seu desfavor.VII – no que toca às consequências, são 

graves menosprezando os valores jurídicos alheios, agindo com dolo 

intenso ao praticar o delito imputado, altamente reprovável, eis que 

causam indignação social quando praticadas contra criança, que se 

encontram em plena formação de sua personalidade, causando efeitos 

físicos e psicológicos altamente deletérios e de dificilíssima reversão 

mesmo com acompanhamento psicológico e não podendo ser desprezado 

por este Juízo.VIII - quanto ao comportamento das vítimas em nada 

contribuíram para a consecução da conduta criminosa.Nesse diapasão, 

diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, 

sendo elas ampla e extremamente desfavoráveis ao agente, a pena-base 

deve ser fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão.Passando à segunda fase da dosimetria da pena, in casu, 

registre-se que não incide a agravante prevista no Artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se 

tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 226, inciso II, do 

Código Penal), norma de caráter especial adiante considerada que afasta 

a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in 

idem (dupla exasperação) em desfavor do réu.Igualmente, não há 

circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas por este Juízo.Sendo 

assim, por não haver qualquer agravante/atenuante a ser reconhecida, a 

pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 08 

(oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Na terceira e última fase de 

aplicação da pena, verifica-se também incidir sobre essa pena 

intermediária a causa de aumento de pena prevista na parte especial do 

Código Penal, em seu Artigo 226, inciso II, do Código Penal, pelo fato do 

acusado ser padrasto das vítimas e sobre elas exercer autoridade, 

conforme amplamente demonstrado nos autos, razão pela qual a pena 

deve ser acrescida de 1/2 (metade), isto é, 04 (anos) anos e 03 (três) 

meses de reclusão.Portanto, a pena intermediária a que se chega, após a 

incidência da causa geral de aumento de pena acima mencionada, é a de 

12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.Ainda na terceira fase de 

aplicação da pena, deve ser reconhecida a presença da causa de 

aumento prevista no artigo 71, caput, do CP, haja vista que ficou 

comprovada nos autos a continuidade delitiva do crime de estupro de 

vulnerável por várias vezes contra as 02 (duas) vítimas, conforme 

fundamentação retro, de forma que a pena acima deve ser acrescida em 

2/3 (dois terços), isto é, em 08 (oito) anos e 06 (seis) dias de reclusão.Por 

fim, não há causas de diminuição de pena a serem reconhecidas.Dessa 

forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega pelo crime 

de estupro de vulnerável, na 3ª e última fase da dosimetria, é a de 21 

(vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão.Assim, pelos motivos 

acima expostos, chega-se à PENA DEFINITIVA e total de 21 (vinte e um) 

anos e 03 (três) meses de reclusão, devendo ser cumprida em regime 

inicial fechado (Artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal), sob os ditames da 

Lei nº 8.072/90, já observada à regra do Artigo 387, § 2º, do Código de 

Processo Penal.Diante da pena acima fixada e o delito ser praticado com 

violência presumida, por óbvio é incabível a substituição da pena privativa 

de liberdade por restritivas de direitos (Artigo 44 do Código Penal) ou a 

suspensão condicional da pena (sursis – Artigo 77 do Código Penal), 

considerando o não preenchimento do requisito objetivo, além do subjetivo 

(circunstâncias judiciais desfavoráveis).Deixo de fixar valor mínimo para 

reparação de eventual dano causado pela infração (Artigo 387, inciso IV, 

do Código de Processo Penal), haja vista a ausência de produção de 

provas.Em observância ao disposto no Artigo 387, § 1º, do Código de 

Processo Penal, passo à análise da necessidade da prisão do 

acusado.Considerando que o réu respondeu a todo o processo solto, bem 

como pelo fato de ser primário e não possuir antecedentes criminais, 

conforme se verifica dos autos, bem como que não estarem presentes 

nenhum dos fundamentos ensejadores da prisão, nos termos do Artigo 2º, 

§ 3º, da Lei 8.072/90, concedo ao acusado o direito de apelar em 

liberdade. Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, 

a serem apuradas pela Contadoria Judicial.Intimem-se as vítimas do 

conteúdo da presente sentença através de sua representante legal, por 

meio de edital, já que não há notícias dos autos dos seus paradeiros, 

conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. 

Intime-se o réu e seu Advogado desta sentença, ocasião em que deverá 

ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC, assim como o Ministério Público.Certificado o trânsito em julgado: 1) 

Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional 

Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (art. 393, 

inciso II, do CPP); e 5) Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser 

distribuída neste Juízo (artigos 13 e 14 da Lei nº 11.340/2006).Após, 

arquivem-se estes autos, procedendo-se às baixas e anotações 

n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 23 de Novembro de 2017.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662955 Nr: 11431-60.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON LUCAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A, DAVID ALVES DOS SANTOS - OAB:23128/O, FRANCISCO 

SILVA - OAB:18.408-A/MT

 Intimação do advogado do reu, para manifestar acerca do Oficio juntado 

às fls. 223/227, no prazo de 48 (quarenta e oito)horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665317 Nr: 13629-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062 MT

 Código 665317

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 86/87) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 30/01/2018, às 

15h00min.

Nos termos do Artigo 411, na audiência de instrução, proceder-se-á à 

tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem 

como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado e procedendo-se o debate.

Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de Janeiro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665656 Nr: 13917-18.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Código 665656

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal em face do acusado Ricardo Gonçalves dos 

Santos, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe as práticas das 

condutas típicas previstas nos Artigos 1º alínea "a", da Lei Federal nº 

9.455/97 e Artigo 121, § 2º, I e IV c/c § 2º - A, I e 7º, III, e Artigo 14, II 

ambos do Código Penal, com observância da Lei Federal nº 8.072/1.990, 

pelos seguintes fatos constantes na denúncia de fls. 04/07.

A denúncia foi recebida em 07/12/2017 (fls. 137).

Aportou aos autos pedido de restituição de veículo apreendido, consoante 

se verifica de fls. 143/144, inclusive, juntou documentos às fls. 145/148.

 O Ministério Público, por sua digna Promotora de Justiça, opinou pelo 

deferimento do pedido de restituição formulado pela defesa (fls. 164/166).

 É sucinto relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, analisando detidamente os presentes autos, sobretudo, os 

documentos acostados às fls. 146/148, observo que inexiste qualquer 

óbice ao deferimento do pedido de restituição do bem apreendido, vez que 

o requerente demonstrou ser o proprietário do veículo apreendido.

 ISSO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 164/166, 

DEFIRO o pedido de restituição do veículo GM/CORSA WIND, placa JYH 

0659, Chassi 9BGSCO8WSSC706367.

 Outrossim, considerando que na resposta à acusação de fls. 177/179, 

não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses previstas no 

Artigo 397 do Código de Processo Penal, limitando-se o acusado a 

promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação penal, razão 

pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 31/01/2018, às 

14h30min.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 10 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 621389 Nr: 4510-90.2014.811.0064

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE PEREIRA DE ALMEIDA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:18.615/MT, SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11.415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA BECKER - OAB:17.905/MT, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - 

OAB:19363, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Processo: nº 4510-90.2014.811.0064 – Código 621389.

Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por JOSÉ RIBEIRO 

GALVÃO, em face da decisão de fls. 117/119, aduzindo que houve 

omissão do Juízo acerca da sucumbência.

Assim, verifica-se que o recurso encontra-se encartado às fls. 122/129.

No mais, constata-se que o recurso é tempestivo, considerando o teor da 

certidão carreada à fl. 130.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Insta consignar que, estão presentes os requisitos de admissibilidade do 

recurso.

 Outrossim, frente à alegação de omissão, entendo que esta merece 

prosperar, haja vista que este o Juízo não deliberou acerca da 

sucumbência.

ISTO POSTO, conheço do recurso em apreço e dou-lhe provimento, 

reconhecendo a omissão apontada pelo embargante. E, por consequência, 

retifico a sentença de fls. 117/119, que passará a ter a seguinte redação:

“Custas se houver, pela requerida”.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe correspondente a 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, §2º, do Código de Ritos.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.”

Por fim, ressalto que permanecem inalterados os demais itens da sentença 

de fls. 117/119.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644688 Nr: 5681-14.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RXDF, CSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B, Ronildo Bezerra dos Santos - 

OAB:9883OAB/MT

 ISTO POSTO, em consonância com a Denúncia ofertada pelo Ministério 

Público JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o acusado 

RONALDO XAVIER DE FIGUEIREDO pela prática da conduta criminosa 

descrita nos Artigos 217-A, caput c/c Artigo 226, inciso II, contra as três 

vítimas, na forma do Artigo 71 (várias vezes), todos do Código Penal, com 

as prerrogativas da Lei nº 11.340/06 e Lei nº 8.072/90. Ademais, em 

consonância com as alegações finais das partes, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido formulado na denúncia oferecida pelo Ministério Público em face 

da acusada CRISTIANE SILVA VIEIRA, devidamente qualificada nos autos 

e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro 

no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.NEGO ao acusado 

o direito de recorrer em liberdade, vez que os elementos constantes nos 

autos e que fundamentam a presente decisão condenatória apontam a 

necessidade de permanência da segregação do acusado, vez que o crime 

praticado por ele revelou-se de extrema gravidade e evidencia sua 

periculosidade para o meio social e principalmente para a vítima e seus 

familiares.E, diante disso, nota-se que não houve alteração na situação 

fática até o presente momento, pois ainda persistem os motivos 

ensejadores da prisão preventiva, que estão resguardando a integridade 

física, psicológica e moral das vítimas, com a finalidade de impedir que, 

solto, o acusado reitere na prática delitiva..Rondonópolis, 08 de Janeiro de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665654 Nr: 13916-33.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSULINO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ de que os autos encontram-se com vista para 

a apresentação de resposta à acusação, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667006 Nr: 42-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LEOPOLDINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 .ISTO POSTO, bem como em consonância com o parecer ministerial, com 

fundamento no Artigo 310, III, do Código de Processo Penal, CONCEDO a 

LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado PAULO LEOPOLDINO FERREIRA, já 

qualificado nos autos, mediante o cumprimento das seguintes medidas 

cautelares e protetivas:I – Comparecer BIMESTRALMENTE em Juízo para 

justificar suas atividades e o local de moradia;II – Suspensão da 

posse/restrição do porte de armas.III- Afastamento do agressor do lar, 

domicílio ou local de convivência.IV – Proibição do agressor de se 

aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o 

limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena 

de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida 

(art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).V – Proibição do agressor de 

manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação.VI – Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e 

o local de trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica, nos termos do art. 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.Em 

caso de descumprindo de alguma das medidas acima descritas, poderá 

ser decretada a prisão preventiva do acusado. Expeça-se o Alvará de 

Liberdade Provisória, observando-se, dentre outros, o disposto nos itens 

7.15.3 e 7.15.5.2 , ambos da CNGC.Nos termos do Artigo 21 da Lei 

11.340/2006, notifique-se a vítima para que tome ciência desta decisão 

(soltura do acusado), informando-lhe que qualquer agressão/ameaça por 

parte do acusado deverá ser imediatamente noticiada a este Juízo, para 

as providências cabíveis, notadamente a expedição de mandado de prisão 

preventiva. Sem prejuízo, proceda-se à entrevista junto à equipe 

multidisciplinar com oitiva do autuado e da vítima, devendo o relatório ser 

concluído em no máximo 20 (vinte) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659055 Nr: 8098-03.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793, RAFAEL SANTOS OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ de que os autos encontram-se com vista para 

a apresentação de recurso, ante o desejo do réu de recorrer da r. 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662955 Nr: 11431-60.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON LUCAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A, DAVID ALVES DOS SANTOS - OAB:23128/O, FRANCISCO 

SILVA - OAB:18.408-A/MT

 Código 662955

Vistos etc.

 Inobstante o processo tenha vindo concluso para prolação da sentença, 

contudo, considerando o teor da mídia encartada às fls. 234, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 664683 Nr: 13060-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Código 664683

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 122/123) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 30/01/2018, às 

16h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.
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Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666835 Nr: 14911-46.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA, OAB 

15.991/MT de que foi indicada como advogada do acusado, estando com 

prazo de dez dias para a apresentação de resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 666994 Nr: 18-16.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otoniel João dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699 MT, DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - 

OAB:15.616 MT

 Código 666994

Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em 

Juízo e, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666998 Nr: 26-90.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA, 

ANDERSON SOBRINHO SOARES, WELLINGTON WILSON FORTE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos em Plantão...

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o(s) 

indiciado(s), RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer resposta à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do 

Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 

7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá (ão) arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

 PORTARIA N. 21/2018-cnpar

A Doutor a Rosângela Zacarkim dos Santos , Ju íza de Direito e Diretor a 

do Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Ofício n. 005/2018-GAB.MAM , de 

18.01.2018, subscrito pelo MM . Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Sinop - Dr. Mário Augusto Machado.

RESOLVE:

EXONERAR George Everton Anto nio Silva, matrícula n. 26536 , portador 

do RG n. 001.729.591-2 SSP´-MT e CPF n. 012.117.611-85 , do cargo de 

Assessor de Gabinete II da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop , a partir de 

21.01.2018 .

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

Sinop, 18 de janeiro de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA N. 22/2018-cnpar

A Doutor a Rosângela Zacarkim dos Santos , Ju íza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop , Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Ana Lucia Castilho Lopes, matrícula 

1958 , Técnica Judiciária PTJ, designada Gestor a Judiciári a Substitut a, 

estará afastada de suas funções por motivo de usufruto de 

compensatórias , no período de 24 a 26.01.2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR o s ervidor Marcos Rogério Pereira, matrícula n. 5697 , Técnico 
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Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário Substituto , no 

período de 24 a 26.01.2018;

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

Sinop, 19 de janeiro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013518-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKE BARBOSA MARTIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013518-22.2017.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013689-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI FERNANDES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013689-76-2017.8.11.0015 De início, analisando os 

documentos que instruem a inicial, verifico que merece acolhimento o 

pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, uma 

vez que restou demonstrado que a requerente não possui condições de 

efetuar o pagamento das custas/despesas processuais sem prejuízo do 

próprio sustento. Deste modo, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária a requerente, pois se encontram 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

Outrossim, considerando a inobservância ao disposto no artigo 7º, § 1º, 

da Lei nº 11.101/2005, recebo a presente habilitação de crédito como 

retardatária, a qual será processada na forma de impugnação, conforme 

dispõe o artigo 10, § 5º, da Lei nº 11.101/2005. Assim, intime-se a 

recuperanda para que, no prazo de 05 (cinco), se manifeste acerca da 

impugnação apresentada (art. 12 da Lei nº 11.101/2005). Findo o prazo, 

intime-se o administrador judicial para emitir parecer no prazo de 05 

(cinco) dias, com a juntada de documentos necessários, nos termos do 

parágrafo único do artigo 12 da Lei nº 11.101/2005. Por fim, colha-se o 

parecer do Ministério Público Estadual. Com o aporte, voltem-me conclusos 

para deliberações. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013628-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA BALBINO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013628-21.2017.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie notificação válida da 

parte requerida, e, em caso negativo, mediante protesto do título, a fim de 

que comprove a mora desta, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei 

nº 911/69, sob pena de indeferimento da inicial, uma vez que a notificação 

extrajudicial apresentada no ID 11147851, retornou com a informação: 

“endereço incorreto”. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR QUE NÃO RESIDE NO 

ENDEREÇO DO CONTRATO. MUDOU-SE. PROTESTO POR EDITAL NÃO 

REALIZADO. DESCABIMENTO. MORA NÃO CARACTERIZADA. Para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão, é imprescindível a 

comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula nº 72 do STJ. No 

caso em tela, tendo a notificação extrajudicial sido inexitosa, porque o 

devedor não mais reside no endereço informado no contrato, incumbia ao 

credor ter efetuado o protesto por edital. Mora não caracterizada. Extinção 

do feito, de ofício. AÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. 

UNÂNIME”. (Apelação Cível Nº 70049809403, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 27/08/2015). (TJ-RS - AC: 70049809403 RS, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 27/08/2015, Décima Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/09/2015) 

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECRETO-LEI N. 911/69 – PROTESTO DO TÍTULO - MORA DO DEVEDOR 

NÃO COMPROVADA- CARÊNCIA DA AÇÃO. Recurso conhecido e 

desprovido. Para exercício da ação de busca e apreensão de bem 

guarnecido com a alienação fiduciária, indispensável à comprovação da 

mora, esta se faz com a efetiva intimação do devedor. É inoperante o 

protesto do título procedido por edital, quando não esgotada a 

possibilidade de entrega da notificação pessoal, como se apresenta o 

presente caso e o notário expede apenas edital, sem publicação na 

imprensa e o afixa no ‘local de costume”. (Ap 14731/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015). No mesmo prazo, intime-se a 

parte autora para proceder ao recolhimento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013660-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN MANTOVANI (RÉU)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013660-26.2017.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013655-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013655-04.2017.8.11.0015 Tendo em vista que a 

parte requerente atendeu aos requisitos do artigo 3º, § 12, do Decreto Lei 

nº 911/69, defiro o pedido de Busca e Apreensão do seguinte veículo: 

MARCA: CATERPILAR, PÁ CARREGADEIRA, ANO/MODELO: 2005/2005, 

CAT 924G, COR: AMARELA, CHASSI CAT0924GKRBB00760. Expeça-se 
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mandado a fim de efetuar a busca e apreensão do veículo, observando-se 

o endereço fornecido no ID 11158524, depositando-se o bem em mão do 

fiel depositário. Após, comunique-se o Juízo do processo originário, 

acerca da apreensão do veículo, via malote digital, conforme determina o 

artigo 636, da CNGC/MT, arquivando-se os autos, em seguida, com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011298-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO LEITE DE ABREU (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 126,00 (cento e 

vinte e seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento do mandado de citação por hora certa, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013832-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KLAYDIANE LEITE ANTONIETTI CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013832-65.2017.8.11.0015 Vistos, etc. Na Comarca 

de Sinop/MT, a competência para processar e julgar feitos onde seja parte 

interessada ou interveniente as Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal é da 6ª Vara desta Comarca, conforme artigo 1º do Provimento 

nº 042/2004-CM. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito para a 6ª 

Vara desta Comarca, com as nossas homenagens. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 242604 Nr: 13724-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE GARCIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 52/53, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 13724-24.2015.811.0015 – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida por TRANSTERRA 

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTA em face de LUCILENE GARCIA 

DOS SANTOS, até a data aprazada para o pagamento da última parcela 

informado no acordo (25/12/2019).

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189045 Nr: 10355-90.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÍRIAM PERON PEREIRA 

CURIATI - OAB:104.430-SP

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

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

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 

2º, incisos I a IV, do Novo Código Processo Civil.Transitada esta em 

julgado, procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 18 

de dezembro de 2017.GIOVANA PASQUAL DE MELLOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 116531 Nr: 8866-57.2009.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DAS NEVES NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 232.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 8866-57.2009.811.0015 – AÇÃO DE COBRANÇA, movida por 

HSBC BANK BRASIL S/A em face de PAULO ROBERTO DAS NEVES 

NORTE.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 219637 Nr: 18072-22.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANALDO PEREIRA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11.260 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 63.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 
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Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 18072-22.2014.811.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, 

movida por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA 

em face de IVANALDO PEREIRA BEZERRA.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 226392 Nr: 3562-67.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOÃO RAIMUNDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 108.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 3562-67.2015.811.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, 

movida por BANCO ITAÚ S/A em face de ADEMIR JOÃO RAIMUNDI.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 227615 Nr: 4205-25.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR 

o(a/s) advogado(a/s) , que patrocina a defesa do(a/s) EXEQUENTE para 

que, no prazo de 5(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância 

referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o 

cumprimento do mandado a ser cumprindo na comarca de Juara devendo 

ser comprovado o recolhimento nos autos 8367-83.2017.8.11.0018( 

103185) daquela comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 91038 Nr: 8399-49.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELI VIDROS LTDA - ME, JOSÉ CARLOS 

ANGELI, ADRIANA ALVES DO CARMO ANGELI, JAIRO ANGELI, DIRLEI 

SCHLICHTING ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718

 INTIMAR AS PARTES para que manifestem nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entenderem de direito, uma vez que os 

autos retornaram da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92779 Nr: 10118-66.2007.811.0015

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELI VIDROS LTDA - ME, JOSÉ CARLOS ANGELI, 

ADRIANA ALVES DO CARMO ANGELI, JAIRO ANGELI, DIRLEI 

SCHLICHTING ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17980-A

 INTIMAR AS PARTES para que manifestem nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entenderem de direito, uma vez que os 

autos retornaram da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189129 Nr: 10454-60.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES 

- OAB:48104/RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/MT 

4482, MARCELO LUIZ KELLER - OAB:105411/MG

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, com a exibição dos 

documentos requeridos, julgo EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

487, I, do CPC/2015.Tendo em vista que não houve pretensão resistida, 

bem como houve apresentação do contrato com a contestação, condeno 

o requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 

85, § 2º, do NCPC.Transitada esta em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias, observando-se o que 

determina a CNGC, com relação às custas processuais.Sinop/MT, 18 de 

dezembro de 2017. GIOVANA PASQUAL DE MELLOJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 217337 Nr: 16541-95.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI O. BUSTAMANTE, ANDREYA MONTI 

O. BUSTAMANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAUCARD 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, FLAVIANO BELINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24.102-B/PR, PAULO HENRIQUE FERREIRA - OAB:OAB/PE 849-B, 

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50.945 PR

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em fase de cumprimento de 

sentença movida por ANDREYA MONTI OSÓRIO BUSTAMANTE em face 

de BANCO ITACARD S/A.

Às fls. 269/270, a parte executada informou o cumprimento da obrigação.

Posteriormente, às fls. 280/281, a parte exequente se manifestou 

concordando com os valores depositados pela executada, pugnando pela 

extinção do feito.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, expeça-se alvará eletrônico para liberação 

dos valores depositados judicialmente (fls. 269vº/270), transferindo o 

valor vinculado aos autos para a conta indicada às fls. 281 em favor da 

exequente, tendo em vista que seu procurador tem poderes para receber 

(fls. 50).

Após, pagas as custas pela executada, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 222201 Nr: 972-20.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCEL HENRIQUE BERTOCCO, CARLA FLORIDO 

BERTOCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., TRIP TUR RIO PRETO AG. VIAGENS TUR LTDA ME, EZOG 

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA , IBÉRIA LINEAS AEREAS DE 

ESPANA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIAS ALVES DE SOUZA NETO - 

OAB:315098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Melo Maciel - 

OAB:OAB/RJ189.411, CARLA PADILHA SOARES - OAB:OAB/RJ 

189.411, FÁBIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - OAB:OAB/RJ 

91.377, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - OAB:SP/117.417

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 169/171. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 972-20.2015.811.0015 – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

PATRIMONIAIS E DANOS MORAIS movida por MARCEL HENRIQUE 

BERTOCCO e CARLA FLORIDO BERTOCCO em face de CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, TRIP TUR RIO PRETO AG. 

VIAGENS TUR LTDA ME, EZOG AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e 

IBÉRIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S/A.

Sem custas, nos termos do art. 90, §3º do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne as custas processuais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 240128 Nr: 12113-36.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM 

JACARANDAS LTDA - ME, RICARDO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARANGOM - 

OAB:OAB/SP 125.263, AILTON RIBEIRO JUNIOR - OAB:OAB/SP 337.990, 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, 

CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:OAB/MS 15.890, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por BANCO 

ITAÚ S/A em face de TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM JACARANDÁS 

LTDA - ME

Às fls. 77/80, foi entabulado acordo entre as partes, entretanto, observo 

que o mesmo não foi homologado.

Apesar disso, às fls. 95, o exequente pugnou pela extinção do feito pelo 

adimplemento da obrigação.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelos executados, 

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

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas 

processuais.

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

Sinop/MT,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 299048 Nr: 7829-14.2017.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPINIÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBEL 

S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HILDENBRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:OAB/DF32596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente a emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos o demonstrativo discriminado do débito, com as 

observações contidas na sentença de fls. 289/296, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 290162 Nr: 2389-37.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FELIPE QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Se as custas forem pagas, cumpra-se a ordem deprecada, servindo a 

cópia de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 271671 Nr: 10860-76.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOANDRADE TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MALFATTI MASSONI 

CENIZE - OAB:OAB/SP 138.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FRANCISCO SCHIEVANO 

BONASSI - OAB:OAB/SP 67082

 1. Designo audiência para o dia 16/05/2018, às 14h30min, para oitiva da 

testemunha Eguinaldo José de Brito.

2. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência.

3. Cabe ao advogado informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. 

Cumpre salientar que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

4. A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 174614 Nr: 10076-41.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CHAMO O FEITO À ORDEM para, diante da inércia do requerido (fls. 139), 

converter o mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, §2º do 

CPC.

Desta forma, cumpra-se integralmente a determinação de fls. 171. 

Anote-se na D.R.A..

Após, defiro o pedido de fls. 174, suspendendo os autos pelo período de 

01 (um) ano.

Decorrido o prazo de suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Intime-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184856 Nr: 5951-93.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o requerimento de fls. 131, uma vez que se trata de processo 

inserido nas metas do CNJ.

Considerando que o bem móvel perseguido nos presentes autos não foi 

localizado (fls. 121), restando negativo o cumprimento da liminar, faculto a 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar o interesse na 

conversão da ação de busca e apreensão, em ação de execução, 

conforme dispõe o artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, devendo 

apresentar a expressa estimação pecuniária do valor do bem (planilha do 

débito atualizada) para o prosseguimento do feito.

Havendo discordância, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar o endereço atualizado do requerido, uma vez que 

houve desistência da expedição de carta precatória fls. 131, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 219683 Nr: 18113-86.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE TRINDADE ALVES MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 53/54.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 18113-86.2014.811.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, movida por TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de ROSIMEIRE TRINDADE ALVES 

MARINHO.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela exequente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 272248 Nr: 11222-78.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO PAES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL NORTE TRANSPORTES, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ALINE LIMA SANCHES - 

OAB:OAB/MT 20.650, Maurício Vieira Serpa - OAB:MT - 12.758, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469 A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:MT/12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT, LUCAS GIOVANNI BEZERRA - 

OAB:23025/O, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Intime-se a parte requerida a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre a petição de fls. 122/124.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 17680 Nr: 454-60.1997.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA HZ DA AMAZONIA 

LTDA, HELMUTH OTTO ZUBLER, ERWIN WERNER ZUBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO NELSON 

NASCIMENTO - OAB:RS-17.503, MATEUS PORTO - OAB:21E331

 Nos termos do art. 921, III c/c §1º do CPC, suspendo os autos pelo 

período de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 37093 Nr: 8083-75.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENDES & PAVIANI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:7.119-A/MT

 Expeça-se ofício determinando a vinculação dos valores penhorados às 

fls. 163/165 (R$ 3.089,49 – fls. 168) aos autos. Após, expeça-se alvará 

eletrônico para liberação dos valores, transferindo o valor para a conta 

indicada às fls. 210, em favor do exequente, tendo em vista que seu 

procurador tem poderes para receber (fls. 07).

Por fim, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, informar 

o valor remanescente, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 221494 Nr: 584-20.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROGÉRIO SILVA, DARCY MACIEL 

COSTA, MAURI JOTON, GRACIELA PULL BIF SILVA, EZELINDA OLIVEIRA 

JOTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890/PR, Leonardo Xavier Russenq - OAB:25.661/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se os executados, seus cônjuges e o credor hipotecário 

AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA (fls. 132vº e 137) da 

penhora realizada às fls. 98.

Após, providencie-se a avaliação, conforme requerido às fls. 130.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 227283 Nr: 4016-47.2015.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MASCARELLO, MABEL APARECIDA 

FOLETO MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 106. Expeça-se termo de arresto dos imóveis, 

conforme matrículas de fls. 94/104. Intime-se o exequente a indicaro atual 

endereço dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, proceda-se à citação e intimação do arresto, advertindo-os de que 

não havendo pagamento, o arresto será convertido em penhora.

Intime-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 242870 Nr: 13868-95.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS 

PLANEJADOS LTDA EPP, MAURICIO SILVA BORGES, DENILSON FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:, LAÍS PAULINO VILELA CAVALHEIRO - OAB:OAB/MT 15.368, 

LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:OAB/MT 7832, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a 

baixa das restrições referentes ao contrato objeto da lide, uma vez que 

eventuais restrições não foram feitas pela via judicial.

Após, pagas as custas processuais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 262704 Nr: 5229-54.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ROSA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA MARIA P. CORREA DA 

FONSECA - OAB:332.440-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Proceda-se de acordo com o que estabelece a CNGC, com relação às 

despesas processuais.

2. Após, devolva-se a Carta Precatória ao Juízo de origem, com as 

devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 263827 Nr: 5872-12.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUNARDI, FERNANDO LUNARDI, ANTONIO 

LUNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DOS SANTOS CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

luis fernando bressan aranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Mantenho a data da audiência designada às fls. 49.

Ante a certidão de fls. 53, manifeste-se a parte autora em 10 (dez) dias.

Providenciem-se as intimações necessárias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 289933 Nr: 2214-43.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCEO FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERON DA SILVA LEMES - 

OAB:8358-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:13388/MT

 1. Designo audiência para o dia 16/05/2018, às 14h00min, para oitiva da 

testemunha José Carlos Gonçalves.

2. Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando cópia das procurações dos 

advogados das partes e informando a data da audiência, bem como 

comunicando o teor da certidão de fls. 45, quanto ao falecimento da 

testemunha Francisca Rita de Camargo Gonçalves.

3. Cabe ao advogado informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. 

Cumpre salientar que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

4. A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 17767 Nr: 452-90.1997.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA HZ DA AMAZONIA 

LTDA, HELMUTH OTTO ZUBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004- A/MT

 Defiro o pedido de fls. 183/184, para o fim de determinar a pesquisa, junto 

aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, de modo a obter as três últimas 

declarações de imposto de renda dos executados e o extrato de veículos 

do Detran.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às diligências realizadas; bem como apresentar planilha 

atualizada com o cálculo do valor atualizado do débito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 183060 Nr: 4043-98.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BISCARO, SORAIDE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL MAIA, PORTO SEGURO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:MT/11276, SORAIDE CASTRO - OAB:OAB/MT. 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:4062/MT, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, 

VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 Certifique a Sra. Gestora se houve impugnação à penhora do valor de R$ 

3.290,63 (três mil novecentos e noventa reais e sessenta e três centavos) 

pelo executado Ezequiel Maia; bem como se foi cumprida a parte final de 

fls. 263.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 210880 Nr: 11664-15.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COURA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fls. 79, suspendendo o feito pelo prazo de 06 

(seis) meses.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 273255 Nr: 11809-03.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON LEANDRO DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 16662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Indefiro o pedido de fls. 60 uma vez que a audiência de conciliação já foi 

realizada, conforme termo de audiência de fls. 33.

Desta forma, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 283417 Nr: 17947-83.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELE FRANCIO, LUCIANE FRANCIO 

GARAFFA, GILVAN JOSE GARAFFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 - MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Se presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 287499 Nr: 800-10.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO SCHUCK, IVO PAULO BRAUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171, MIKAEL MARTINS DE LIMA - OAB:38878/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o decurso do prazo solicitado às fls. 54, intime-se o requerente para 

dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

devolução da Carta Precatória.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 306238 Nr: 12413-27.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL ANTONIO COSTA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO SÃO JOSÉ DO MATRINCHÃ, 

JOSÉ ARMANDO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A

 1. Designo audiência para o dia 11/04/2018, às 14h00min, para colher o 

depoimento pessoal do autor.

2. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência.

3. Intime-se o requerente Gentil Antônio Costa para prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso, nos termos do art. 385, §1º do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 185768 Nr: 6920-11.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455-RS, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12.679-B/MT

 INTIMAR AS PARTES para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que entender de direito, em razão da devolução dos autos da instância 

superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 241569 Nr: 12999-35.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIS RAFAEL BIAZUSSI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI 

VEDANA - OAB:OAB/MT. 15669, JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - 

OAB:OAB/ SC 25583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI - OAB:8927/SC, Rodrigo Frasseto Goes - OAB:OAB/MT 

17981-A

 CERTIFICO que os Embargos Declaratórios opostos pela Parte Requerida, 

às fls. 211/212, foram protocolados no prazo legal.

 CERTFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a Parte Autora a manifestar acerca dos referidos Embargos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 197865 Nr: 896-30.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVASIO KAMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO M. PATRUNI - 

OAB:4.360-B/MT

 CERTIFICO que os Embargos Declaratórios opostos pela Parte Requerida, 

às fls. 130/132, foram protocolados no prazo legal.

 CERTFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a Parte Autora a manifestar acerca dos referidos Embargos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 250970 Nr: 18769-09.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOBALDINO TEIXEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:OAB/MT Nº16.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:OAB/MS 8.659

 CERTIFICO que os Embargos Declaratórios opostos pela Parte Requerida, 

às fls. 271/273, foram protocolados no prazo legal.

 CERTFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a Parte Autora a manifestar acerca dos referidos Embargos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 316399 Nr: 511-43.2018.811.0015
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO RAMÃO MEDINA, ARMINDO RAMÃO MEDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAMÃO MEDINA - 

OAB:OAB/MT 12.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência do senhor Oficial de Justiça no valor de R$ 42,00 

(quarenta e dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento deste mandado, devendo referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

Após, enviar comprovante de depósito para os autos para ressarcimento 

ao Oficial de Justiça.

SALIENTAMOS A URGENCIA DIANTE DA PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA NO JUÍZO DEPRECANTE

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1013606-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA QUARESMA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013606-60.2017.8.11.0015 Com fundamento no artigo 

98 do CPC, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme declaração e documentos apresentados. Dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público. Citem-se os interessados, por edital, para, querendo, 

responder os termos da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do 

CPC). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1012331-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA ROCHA EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1012331-76.2017.8.11.0015 Cuida-se de pedido de 

recuperação judicial intentado por CONSTRUTORA ROCHA EIRELLI. De 

acordo com ID n.º 10657091, foi deferido o parcelamento das custas 

judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, iniciando-se a 

primeira no dia 30/11/2017. Na mesma decisão, foi determinada a emenda 

da peça inaugural, intimando-se a requerente para trazer aos autos os 

documentos faltantes, em observância ao disposto no art. 51, da Lei n.º 

11.101/2005. A requerente manifestou-se através do ID n.º 11193826, 

aportando balancete de verificação do exercício de 2017, relatório 

gerencial de fluxo de caixa, bem como fluxo de caixa projetado. Bem 

assim, comprovou o recolhimento da primeira parcela referente às custas 

processuais. (ID n.º 11193944/11193990). Decido. Inicialmente, impende 

consignar que a petição inicial do pedido de recuperação judicial deve ser 

instruída com os documentos elencados no art. 51, da Lei n.º 11.101/2005, 

tendo em vista que a partir de tais documentos é possível analisar as reais 

condições da empresa devedora, precipuamente no tocante à viabilidade 

econômica, financeira e comercial desta. Outrossim, resta cediço que o 

deferimento do processamento da recuperação judicial implica na 

suspensão automática de todas as ações e execuções promovidas em 

face da devedora, pelo termo de 180 (cento e oitenta) dias, além de 

acarretar outras consequências relevantes à empresa e aos credores, 

nos moldes do art. 52, da lei de regência. Deste modo, tendo em vista o 

grau de importância da decisão que defere o processamento da 

recuperação judicial, o legislador atentou-se em condicioná-la à presença 

de todos os documentos previstos no rol do art. 51 da LRF, além de exigir 

o cumprimento dos pressupostos previstos no art. 48 da aludida lei, 

visando, desta forma, coibir que empresas inviáveis, inexistentes, inativas 

ou que não atendam às condições legais exigidas se utilizem do 

procedimento de recuperação de forma inapropriada. Todavia, é crível que 

a análise dos documentos exigidos, ainda que em mero juízo de 

prelibação, exige conhecimento técnico, com o fito de possibilitar a análise 

da verossimilhança dos dados fornecidos pela devedora e propiciar a 

correspondência das informações com a realidade dos fatos. Isso porque, 

a averiguação de maneira técnica dos documentos apresentados e da real 

situação da empresa permite que o instituto da recuperação judicial seja 

aplicável apenas nos casos em que realmente for evidenciado o 

preenchimento dos requisitos legais e a real possibilidade de soerguimento 

da empresa, com vistas a cumprir sua função social, sem, no entanto, que 

isso implique em ônus e prejuízos aos credores. Feitas tais 

considerações, urge pontuar que, malgrado a Lei n.º 11.101/2005, não 

contenha previsão acerca da possibilidade de perícia técnica prévia sobre 

os documentos que instruem o pedido de recuperação, não há dúvidas 

que sua realização é meio hábil para verificação adequada da 

correspondência existente entre os dados indicados pela empresa e sua 

realidade fática. Nessa senda, tendo em vista que esta Vara não dispõe 

de equipe técnica apta para promover análise profícua dos documentos 

juntados pela empresa devedora, é imprescindível a nomeação de perito 

para realização de avaliação prévia e urgente, com o objetivo de fornecer 

elementos suficientes ao juízo, a fim de propiciar a análise do pedido de 

deferimento do procedimento de recuperação judicial. Oportunamente, se 

revela necessária, ainda, a constatação da empresa in loco, com o fito de 

se averiguar as reais condições de funcionamento da empresa. Destarte, 

hei por bem determinar a realização de perícia prévia sobre os 

documentos apresentados pela empresa devedora, a qual indicará o 

preenchimento ou não dos requisitos legais para o processamento da 

recuperação judicial, previstos nos artigos 48 e 51 da LRF, bem como 

indicará se os documentos contábeis encontram-se em consonância com 

a legislação societária aplicável, constatando sua correspondência com 

os livros fiscais e comerciais. Outrossim, o perito deverá fornecer dados 

sobre a regularidade e real situação de funcionamento da empresa, bem 

como se esta possui meios de alcançar os benefícios sociais almejados 

pela LRF, tais como a criação de emprego, renda, geração e circulação de 

riquezas. Para tanto, nomeio para a realização desse trabalho técnico 

preliminar o profissional Dr. CLAYTON DA COSTA MOTTA, inscrito na 

OAB/MT nº 14.870 e CRC/MT nº 9824/O-0, podendo ser encontrado na 

Rua Canadá, nº 10, CEP 78.040-050, em Cuiabá/MT, Telefones: 

(65)3626.5300 ou (65)98117.8737, e-mail: clayton@salgueiromotta.com.br, 
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fixando a remuneração para essa perícia preliminar em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), que deverá ser custeada e depositada nos autos pela empresa 

requerente, no prazo de 48 horas. Com o depósito, intime-se o perito, com 

urgência, advertindo-o de que o laudo de constatação e de perícia deverá 

ser apresentado em juízo no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1011306-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011306-28.2017. 8.11.0015 Acolho a emenda a inicial 

de ID 10273993, portanto, defiro o requerimento de cumprimento de 

sentença. Desta forma, intime-se a parte executada para cumprir a 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao 

débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito. Não satisfeita a 

obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC). Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013759-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE PARIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENISON FLAVIO FERREIRA RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013759-93.2017.8.11.0015 Tendo em vista que o fato 

de se tratar de pensionista da Previdencia Social não implica, 

automaticamente, na concessão da gratuidade da justiça, intime-se a 

requerente a comprovar a hipossuficiencia, no prazo de dez dias, sob 

pena de indeferimento do beneficio.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012334-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1012334-31.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID 11155718. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1012334-31.2017.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM 

PEDIDO DE LIMINAR movida por BANCO DAYCOVAL S/A em face de 

ROQUE DOS SANTOS. Promova-se a baixa da restrição judicial anotada 

no prontuário do veículo (ID 10664917). Transitada esta em julgado, pagas 

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

devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006355-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARKUS VINICIUS BATISTELLI (REQUERIDO)

SERGIO ALVES FILHO (REQUERIDO)

BATISTELLI & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

LUIZ PAULO LAUXEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006355-88.2017.8.11.0015 Cuida-se de embargos de 

declaração opostos pela parte requerente contra a decisão do ID 

9022115, aduzindo contradição ao determinar a citação do requerido para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, purgar a mora, uma vez que o Decreto Lei nº 

911/69 determina que o prazo é contado a partir da execução da liminar. 

Alega, ainda, omissão na decisão, uma vez que não determinou a 

intimação do requerido quanto ao pagamento das custas processuais, 

conforme prevê o artigo 3º, §§1º e 2º, do Decreto Lei nº 911/69, para a 

purgação da mora. DECIDO: Conheço dos embargos de declaração, uma 

vez que tempestivos, conforme se verifica da data da publicação da 

decisão em 26/07/2017 e protocolo do recurso em 27/07/2017, nos termos 

do artigo 1.023 do CPC. Analisando a decisão do ID 9022115 e o disposto 

no artigo 3º, §§1º e 2º do Decreto Lei nº 911/69, verifico que assiste 

razão a parte embargante, uma vez que o prazo de cinco dias para o 

devedor pagar a integralidade da dívida é contado a partir da execução da 

liminar e a redação da decisão inicial pode ensejar dúvidas quanto a isso. 

Quanto a alegada omissão, verifico que não merece acolhimento, uma vez 

que foi determinado ao requerido o pagamento das custas processuais, 

conforme se vê do seguinte trecho da decisão: “inclusive custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.”. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos de 

declaração, alterando parcialmente a decisão de ID 9022115, que fica 

assim redigida: “(...) Cite-se a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 

(cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, 

ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da execução da liminar, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos aduzidos na inicial.” No mais, permanece a decisão 

como lançada. Intimem-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007512-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE PILGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico, ante o teor da manifestação juntada aos autos no ID 11176470, 

autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, 

que intimo o advogado do autor para, no prazo legal, juntar a proposta de 

possível acordo mencionada na referida petição, bem como para que 

complemente a inicial, comprovando o recolhimento das custas e taxas 

processuais, haja vista que o pedido de assistência judiciária gratuita foi 

indeferido por este juízo na decisão proferida no ID 9161454.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007497-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVALDO DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico, ante o teor da manifestação juntada aos autos no ID 11188912, 

autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, 

que intimo o advogado do autor para, no prazo legal, juntar a proposta de 

possível acordo mencionada na referida petição, bem como para que 

complemente a inicial, comprovando o recolhimento das custas e taxas 

processuais, haja vista que o pedido de assistência judiciária gratuita foi 

indeferido por este juízo na decisão proferida no ID 9160861.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007353-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GONCALVES PRIEVE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico, ante o teor da manifestação juntada aos autos no ID 11189830, 

autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, 

que intimo o advogado do autor para, no prazo legal, juntar a proposta de 

possível acordo mencionada na referida petição, bem como para que 

complemente a inicial, comprovando o recolhimento das custas e taxas 

processuais, haja vista que o pedido de assistência judiciária gratuita foi 

indeferido, conforme decisão proferida por este juízo no ID 8783319, cujo 

recurso foi desprovido, conforme decisão juntada no ID 9529210.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008681-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE OLIVEIRA PORTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que intimo o advogado do autor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste e requeira o que entender de direito sobre a 

devolução da correspondência pelo motivo "Desconhecido", juntada aos 

autos no ID 11246947.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006467-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TELES PIRES CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que a contestação juntada aos autos no documento Id 11193196 

foi apresentada no prazo legal. Certifico ainda, autorizada pelo art. 152, 

inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o 

advogado do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, 

apresente impugnação à contestação e documentos juntados pelo 

requerido.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011599-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDISON LUIZ LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos em substituição legal, etc. Certificado o decurso do prazo para 

manifestação de eventuais terceiros interessados (Evento nº 14076873), 

dê-se vista ao Ministério Público, conforme requerido na manifestação 

juntada em 10.11.2017 (Doc. ID 10666319). Após, venham conclusos. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004612-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NARANTHA SILVEIRA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1004612-43.2017.8.11.0015. Autora: Narantha Silveira 

Cunha. Cuida-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária para retificação 

de registro civil (assento de casamento), ajuizada em 06.4.2017 através 

do sistema informatizado “PJe”, por Narantha Silveira Cunha. Todavia, 

compulsando os autos, constata-se que a autora não comprovou o 

recolhimento e vinculação das guias de custas e taxas judiciais ao 

processo. Conforme disposto no art. 2º, “caput”, do provimento nº 

22/2016-CGJ/MT, “a própria parte, por intermédio de seu procurador, após 

a distribuição da inicial na forma do “caput” do art. 22 da Resolução n. 

185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, deverá promover a vinculação 

da guia de recolhimento das custas, das taxas judiciárias, das despesas 

judiciais e da verba indenizatória do oficial de justiça ou despesas postais 

do processo eletrônico” [sic]. Nessa situação, à luz do referido dispositivo, 

retifique-se o valor da causa junto ao sistema informatizado "PJe" (R$ 

0,00) para R$ 200,00 (duzentos reais), conforme atribuído na petição 

inicial e intime-se a autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar os 

comprovantes de recolhimento e vinculação das guias de custas e taxas 

judiciais ao processo. Após comprovado o recolhimento e vinculação das 

custas e taxas judiciais ao processo, à luz do disposto no art. 721 do CPC, 

dê-se vista ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 30 de maio de 

2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010933-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAMPAGNOLO (AUTOR)

ALBERI CAMPAGNOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1010933-94.2017.8.11.0015 Autores: Alberi Campagnolo e 

Rogério Campagnolo. Ré: Casa de Saúde Santa Marcelina. Preenchendo a 

inicial os requisitos essenciais e não sendo caso de improcedência liminar 

do pedido, em observância ao artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para 10.4.2018 (terça-feira), às 16:00 horas, devendo a ré ser 

citada com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. À luz do disposto nos 

artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, “caput”, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, 

“b” e art. 6º, “caput”, do Provimento nº 09/2016-CM, bem como na decisão 

proferida em 20.9.2017 pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 

C o r r e g e d o r a - G e r a l  d e  J u s t i ç a  ( p r o t o c o l o  C I A  n º 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 2344/2017-DJA), podem 
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as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação, que podem ou não estar 

cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de 

conciliação/mediação diretamente com o respectivo prestador de serviços. 

Todavia, optando as partes por um dos conciliadores credenciados, diante 

da disponibilidade e interesse em atuar como mediadora judicial em 

audiências de tentativa de conciliação, inclusive nas causas que tramitem 

sob o pálio da assistência judiciária gratuita, nomeio como conciliadora 

judicial Priscila Stella Nogueira Munhoz, a qual pode ser contatada através 

do e-mail “adv.priscila.munhoz@gmail.com”. A audiência será realizada no 

Fórum desta comarca (sala 40 ou 48) e, considerando que os 

conciliadores/mediadores, mesmo credenciados, não recebem outra 

espécie de remuneração pelo múnus, porquanto ainda não realizado 

concurso público para a criação de quadro próprio de conciliadores pelo 

TJMT (CPC, art. 167, § 6º), desde já, fixo os honorários do 

conciliador/mediador em R$ 120,00 (cento e vinte reais), por hora de 

trabalho, a serem antecipados pelos autores, mediante depósito em conta 

judicial vinculada ao processo, com a devida comprovação nos autos. 

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais. Cumpra-se e 

intimem-se. Sinop/MT, 12 de dezembro de 2017. Mario Augusto Machado 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009983-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO APARECIDO CAVEQUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

Processo nº 1009983-85.2017.8.11.0015. Autor: Anselmo Aparecido 

Cavequi. Ré: SPE – Atalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda. Trata-se de 

ação de rescisão contratual c.c. indenizatória ajuizada em 23.8.2017 

através do sistema informatizado “PJe”, na qual o autor aduz, em síntese, 

que: “Em 23 de fevereiro de 2015 adquiriu junto à Requerida um imóvel 

localizado no Loteamento Jardim Bougainville, Lote 18, Quadra 63, com 

área de 300 metros quadrados, ocasião que firmaram o Contrato de 

Compromisso de Compra e Venda do referido imóvel no valor de R$ 

98.309,51 (noventa e oito mil trezentos e nove reais e cinquenta e um 

centavos), dos quais a titulo de entrada o Requerente pagou o importe de 

R$ 3.471,11 (três mil quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos) 

e parcelou o restante em 180 parcelas de R$ 526,88 (quinhentos) 

anualmente atualizadas. Assim sendo, durante os últimos meses o Autor 

sempre cumpriu rigorosamente com as parcelas pactuadas no contrato, 

pagando-as em dia, com reajustes anuais, ou seja, tudo conforme se pode 

verificar pela tabela juntada aos autos, e ainda os comprovantes de 

pagamento. A parte Autora em nenhum momento inadimpliu suas 

obrigações, pagou devidamente e em dia o que havia pactuado em 

contrato, assim como vinha realizando desde o inicio do contrato, nota-se 

responsabilidade e comprometimento, porém, ocorre que devido às 

parcelas serem anualmente reajustadas, decidiu por bem findar o contrato, 

uma vez que não possui mais condições de honrar as devidas parcelas 

subsequentes. Entretanto, ao buscar a empresa Ré e propor a respectiva 

rescisão, fora surpreendido com a informação de que por conta de ser 

incitador da mesma, a parte Autora deveria pagar taxas administrativas 

que somam mais de 25% das parcelas pagas. Além disso, não receberia a 

entrada do negócio e mesmo com tais deduções apenas receberia a 

quantia paga após o encerramento do contrato ou venda do imóvel a 

terceiros. Importante frisar, no momento em que o contrato de Compra e 

Venda foi celebrado o Requerente não estava acompanhado de 

advogado, ou seja, em virtude de sua vulnerabilidade técnica não 

atentou-se as cláusulas abusivas que foram inseridas no contrato de 

adesão e objetivando o fiel cumprimento das cláusulas contratuais enviou 

notificação extrajudicial requerendo à rescisão contratual. Contudo, em 

sua contranotificação a Requerida solicitou a visita do Requerente em seu 

estabelecimento e lá estando este foi cientificado que poderia haver 

rescisão contratual, contudo, dentro das regras unilateralmente 

estabelecidas pela ré” [sic, Doc. Id. 9568506]. Em razão disso, o autor 

requer, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, 

liminarmente, “a concessão da Tutela de Urgência com a finalidade de 

suspender os efeitos do instrumento contratual objeto da demanda, desde 

a data de 18/04/2017 (data da notificação extrajudicial), bem como 

determinar que a Requerida se abstenha de incluir o nome do Requerente 

nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), até ulterior revogação 

do juízo, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da ordem 

judicial no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)” [sic, Doc. Id. 9568506]. 

No mérito, pugna pela rescisão do contrato de compra e venda “sub 

judice” desde a data de 18.4.2017, “que sejam declaradas como nulas as 

cláusulas abusivas e ilegais existente no contrato, em especial as 

cláusulas décima terceira e décima quarta do presente contrato, as quais 

versam sobre a condição resolutiva do contrato, aplicando ao caso em 

apreso os parâmetros legais”, “que seja reconhecido o direito do 

requerente de ter-lhe devolvido os valores pagos, e correção, afastando o 

percentual de taxa de fruição previsto uma vez que se mostra mais 

oneroso e excessivo” e “que seja a Requerida obrigada a devolver 

imediatamente os valores pagos até o presente momento no importe de R$ 

17.707,02 (dezessete mil setecentos e sete reais e dois centavos), o que 

representa 90% do que foi pago, tendo em vista a dedução de 10% 

inerentes a despesas administrativas entre outras, tudo devidamente 

atualizado na forma da lei” [sic, Doc. Id. 9568506]. A inicial veio instruída 

com cópia digitalizada de procuração, documentos pessoais do autor 

(Docs. Id. 9568526/9568553), do “Contrato de Compromisso de Compra e 

Venda de Imóvel nº 55.063.18.02.15” (Doc. Id. 9568616), dos boletos nº 

001 a 024/180, com os respectivos comprovantes de pagamento (Docs. 

Id. 9568568/9569300), extrato de parcelas (Doc. Id. 9568682), notificação 

extrajudicial da ré e a respectiva contranotificação (Docs. Id. 

9568747/9569326) e cálculo da dívida remanescente no valor que o autor 

entende como devido (Doc. Id. 9569429). É a síntese necessária. Decido. 

De início, considerando que o autor aufere renda modesta (Doc. Id. 

9568553) e, em consulta aos sistemas informatizados “Renajud” e 

“Infojud”, não foram localizados bens materiais suficientes para ilidir a 

declaração de hipossuficiência financeira (Doc. Id. 9568526), com 

fundamento nos arts. 5º, LXXIV, da CF c.c. 98, “caput”, do CPC, 

concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Quanto ao 

pedido liminar, aduz o autor que, embora em 23.02.2015, de livre e 

espontânea vontade, tenha assinado o contrato “sub judice” (“nº 

55.063.18.02.15” – Doc. Id. 9568616), o reajuste anual (índice IGPM) das 

parcelas avençadas acabou onerando demasiadamente o cumprimento da 

obrigação, sendo que o comprador não possui mais condições financeiras 

de adimpli-las. Em razão disso, procurou a ré para formalizar a rescisão 

contratual, porém, não concorda com os termos de rescisão do contrato 

“sub judice”, requerendo liminarmente a suspensão dos efeitos do 

contrato de compra e venda celebrado com a empreendedora imobiliária. 

Pois bem. O “Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel nº 

55.063.18.02.15” (Doc. Id. 9568616) prevê expressamente em sua 

cláusula “décima quarta” as condições de rescisão contratual em 

decorrência da inadimplência do comprador, in verbis: “CLÁUSULA 

DÉCIMA QUARTA – DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA: Ocorrendo a rescisão 

do presente contrato a devolução das parcelas pagas se dará nas 

seguintes formas: Somam-se os valores pagos a título de parcelas 

(excluindo dos mesmos multa, juros de mora e o sinal de negócio – arras) 

e corrige-se pelo indexador aqui pactuado, respeitando a menor 

periodicidade legal de reajuste, para encontrar o valor pago corrigido 

(Vpc). Sobre este valor calcula-se 23% (vinte e três por cento) a título de 

despesas administrativas, operacionais, promocionais, tributárias (todas 

irrecuperáveis), e da pena convencional prevista no § 3º, da CLÁUSULA 

DÉCIMA TERCEIRA (Dgp). A seguir diminui-se do valor pago corrigido 

(Vpc) as despesas gerais e penal (Dgp). O resultado será a quantia a ser 

restituída (Vr), ou seja, Vr = Vpc – Dgp” [sic, Doc. Id. 9568616]. Na 

espécie, todas as páginas do contrato foram rubricadas pelo autor, que o 

assinou ao final, de livre e espontânea vontade, não podendo ele, agora, 

afirmar que só tomou conhecimento das condições de rescisão contratual 

após a celebração do negócio jurídico. Todavia, de fato, as arras ou sinal 

(R$ 3.471,11 – Doc. Id. 9569389) devem, ao menos, serem computadas 

nos cálculos da rescisão contratual, não havendo simplesmente a sua 

retenção como “indenização”. Além disso, mesmo o comprador que não 

honrou com as obrigações assumidas no contrato de compra e venda tem 

direito à rescisão contratual, pois ninguém pode ser compelido a contratar 

e manter-se vinculado a um contrato indesejável ou que não possa 

cumprir[1], tendo o autor, inclusive, notificado extrajudicialmente a ré 

acerca da rescisão contratual (Doc. Id. 9568747), a qual manifestou-se em 

10.5.2017 (Doc. Id. 9569326) no sentido de que “não se opõe em rescindir 

o contrato em questão, em consideração ao pedido unilateral formulado 
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por V. Sas., desde que seja formalizado através de distrato devidamente 

assinado pelas partes” [sic]. Destarte, se o contrato de compra e venda 

objeto da ação será rescindido, pertinente e oportuna a pleiteada 

suspensão de cobrança das parcelas vincendas, sendo que as partes 

deverão retornar ao “status quo ante” e o imóvel urbano (lote) objeto do 

contrato “sub judice” será restituído à empreendedora imobiliária, restando 

caracterizada a verossimilhança das alegações formuladas na petição 

inicial (CPC 300, “caput”, “in limine”). Quanto à cobrança das parcelas, 

considerando que a ré foi notificada em 28.4.2017 (Doc. Id. 9568747), este 

deve ser o marco inicial da suspensão de cobrança pleiteada pelo autor. 

Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC 

300, “caput”, “in fine”) se consubstancia no fato de que, com o passar do 

tempo, mais e mais parcelas vincendas se tornarão vencidas, aumentando 

ainda mais o débito do autor, que pretende a rescisão contratual 

justamente por não possuir condição financeira para efetuar o pagamento 

das parcelas avençadas. Diante de todo o exposto, com fundamento no 

art. 300, “caput”, do CPC, concedo, liminarmente, a tutela de urgência 

pleiteada na inicial e determino a suspensão das parcelas referentes ao 

“Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel nº 

55.063.18.02.15” (Doc. Id. 9568616) com vencimento a partir de 28.4.2017 

(Doc. Id. 9568747), devendo a ré abster-se de efetuar a cobrança ou 

inserir restrições de crédito em nome do autor Anselmo Aparecido 

Cavequi em decorrência das referidas parcelas, sob pena de multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 100 (cem) salários 

mínimos. Em prosseguimento, determino a citação da ré para os termos da 

ação e, à luz do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para 

10.4.2018 (terça-feira), às 13:00 horas. Em observância ao disposto nos 

artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, “caput”, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, 

“b” e art. 6º, “caput”, do Provimento nº 09/2016-CM, bem como na decisão 

proferida em 20.9.2017 pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 

C o r r e g e d o r a - G e r a l  d e  J u s t i ç a  ( p r o t o c o l o  C I A  n º 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 2344/2017-DJA), podem 

as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação, que podem ou não estar 

cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de 

conciliação/mediação diretamente com o respectivo prestador de serviços. 

Todavia, optando as partes por um dos conciliadores credenciados, diante 

da disponibilidade e interesse em atuar como mediadora judicial em 

audiências de tentativa de conciliação, inclusive nas causas que tramitem 

sob o pálio da assistência judiciária gratuita, nomeio como conciliadora 

judicial Priscila Stella Nogueira Munhoz, a qual pode ser contatada através 

do e-mail “adv.priscila.munhoz@gmail.com”. A audiência será realizada no 

Fórum desta comarca (sala 40 ou 48) e, considerando que os 

conciliadores/mediadores, mesmo credenciados, não recebem outra 

espécie de remuneração pelo múnus, porquanto ainda não realizado 

concurso público para a criação de quadro próprio de conciliadores pelo 

TJMT (CPC, art. 167, § 6º), desde já, fixo os honorários do 

conciliador/mediador em R$ 120,00 (cento e vinte reais), por hora de 

trabalho. Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita, em observância ao artigo 1º, § 2º, do Provimento nº 09/2016-CM 

c.c. 169, § 2º, do CPC, até que haja regulamentação acerca do percentual 

de audiências não remuneradas (a serem suportadas pelas câmaras 

privadas de mediação ou conciliadores credenciados), os honorários do 

mediador, dado à sua natureza de despesa processual, serão pagos ao 

final, pelo vencido. Caso vencido o autor, a despesa deverá ser suportada 

pelo Estado de Mato Grosso ou, havendo composição através da 

mediação, rateada entre as partes. Observe-se o disposto no artigo 334, §

§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas 

advertências legais. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 01 de dezembro 

de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito [1] Nesse sentido, TJDFT: 

Ap. nº 20100112035498, Relatora: Desª. Fátima Rafael, 2ª Turma Cível, j. 

23.10.2013, p. 11.11.2013.

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1007366-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR T DIAS IMOVEIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONY VICENTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Notificação Judicial nº 1007366-55.2017.8.11.0015. Autora: Júlio César T 

Dias Imóveis. Réu: Diony Vicente dos Santos. Trata-se de procedimento de 

jurisdição voluntária (notificação judicial) ajuizado em 19.6.2017 através do 

sistema informatizado “PJe”, no qual a autora aduz, em síntese, que “o 

interpelado assinou contrato de compromisso de compra e venda com a 

interpelante de imóvel urbano n.032, do lote 23 da quadra 02, localizado no 

Loteamento Jardim das Acácias, na data de 30/10/2006, se 

comprometendo a realizar o pagamento do valor ajustado no contrato, em 

120 parcelas mensais e sucessivas. Entretanto, o interpelado não vem 

adimplindo com as suas obrigações contratuais, motivo pelo qual já foi 

tentado vários contatos e acordos de renegociação, igualmente sem 

sucesso para fins de busca de quitação do contrato” e, em razão disso, 

requer “que Vossa Excelência receba a presente interpelação com fins de 

constituição em mora do interpelado” [sic, Doc. Id. 8171843]. Pois bem. 

Conforme disposto no art. 389 do CC, “não cumprida a obrigação, 

responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e 

honorários de advogado”, sendo que considera-se em mora o devedor 

que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no 

tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer (CC 394). 

Outrossim, o inadimplemento da obrigação, positiva e liquida, no seu termo, 

constitui de pleno direito em mora o devedor (CC 397, “caput”) e, não 

havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou 

extrajudicial (CC 397, parágrafo único). Posto isso, com fundamento nos 

artigos 726 e seguintes do CPC, defiro o pedido formulado na inicial e 

determino a intimação pessoal do réu Diony Vicente dos Santos acerca do 

inteiro teor desta notificação judicial, ajuizada por Júlio César T Dias 

Imóveis (CNPJ nº 01.456.910/0001-46), com o intuito de dar-lhe ciência 

acerca do propósito da autora, qual seja, a alegada inadimplência em 

relação ao “Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel 

Urbano nº 32” [sic, Doc. Id. 8171920], celebrado em 30.10.2006, no valor 

de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) e tendo por objeto o 

imóvel urbano (lote) nº 23 da quadra 02, com 268,95 m² (duzentos e 

sessenta e oito metros e noventa e cinco centímetros quadrados), situado 

no “Jardim das Acácias”, em Sinop/MT. Após, devolvam-se os autos ao 

autor, nos termos do art. 729 do CPC. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 

15 de janeiro de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009565-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILOTTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CAMILOTTI OAB - 039.980.421-80 (REPRESENTANTE)

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) das partes para, no prazo 

legal, manifestar e requerer o que entender de direito sobre o laudo 

pericial juntado pelo perito nos documentos ID 11195756 e 11195848.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002303-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Luana Pasqualotto (RÉU)

HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP (RÉU)

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Daianni C. Barboza (RÉU)

 

Processo nº 1002303-49.2017.8.11.0015. Autora: Valdirene Santos. Rés: 

Luana Pasqualotto, Daianni C. Barboza, Unimed Norte de Mato Grosso – 

Cooperativa de Trabalho Médico, Hospital e Maternidade dois Pinheiros 
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Ltda – EPP e Fundação de Saúde Comunitária de Sinop/MT. Preenchendo a 

inicial os requisitos essenciais e não sendo caso de improcedência liminar 

do pedido, em observância ao disposto no art. 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para 10.4.2018 (terça-feira), às 08:00 horas, 

devendo as rés serem citadas com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Em observância aos artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, “caput”, do 

CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, “caput”, do Provimento nº 

09/2016-CM, bem como à decisão proferida em 20.9.2017 pela 

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de Justiça 

(protocolo CIA nº 0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 

2344/2017-DJA), podem as partes, de comum acordo, escolher o 

conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação, 

que podem ou não estar cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o 

local da sessão de conciliação/mediação diretamente com o respectivo 

prestador de serviços. Todavia, optando as partes por um dos 

conciliadores credenciados, diante da disponibilidade e interesse em atuar 

como mediadora judicial em audiências de tentativa de conciliação, 

inclusive nas causas que tramitem sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita, nomeio como conciliadora judicial Priscila Stella Nogueira Munhoz, 

a  q u a l  p o d e  s e r  c o n t a t a d a  a t r a v é s  d o  e - m a i l 

“adv.priscila.munhoz@gmail.com”. A audiência será realizada no Fórum 

desta comarca (sala 40 ou 48) e, considerando que os 

conciliadores/mediadores, mesmo credenciados, não recebem outra 

espécie de remuneração pelo múnus, porquanto ainda não realizado 

concurso público para a criação de quadro próprio de conciliadores pelo 

TJMT (CPC, art. 167, § 6º), desde já, fixo os honorários do 

conciliador/mediador em R$ 120,00 (cento e vinte reais), por hora de 

trabalho. Considerando que a autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, em observância ao artigo 1º, § 2º, do Provimento nº 

09/2016-CM c.c. 169, § 2º, do CPC, até que haja regulamentação acerca 

do percentual de audiências não remuneradas (a serem suportadas pelas 

câmaras privadas de mediação ou conciliadores credenciados), os 

honorários do mediador, dado à sua natureza de despesa processual, 

serão pagos ao final, pelo vencido. Caso vencida a autora, a despesa 

deverá ser suportada pelo Estado de Mato Grosso ou, havendo 

composição através da mediação, rateada entre as partes. Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Cumpra-se e intimem-se. 

Sinop/MT, 23 de novembro de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010631-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUDI SALVATE SALOME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

Processo nº 1010631-65.2017.8.11.0015. Autor: Rudi Salvate Salome. Ré: 

BV Financeira S.A. Cuida-se de ação revisional de contrato ajuizada em 

13.9.2017 através do sistema informatizado “PJe”, na qual o autor aduz, 

em síntese, que: “A parte Autora celebrou em data de 17/04/2015, 

contrato de concessão de crédito com cláusula de alienação fiduciária 

com o Banco Réu (contrato anexo de nº 390863400), para a aquisição do 

veículo Volkswagen Voyage Comfortline 1.6 16 v MSI (G6) (I-Motion) 

(Urban S. Pad) (2014/2015) PLACAS OBQ5701 Gasolina/Álcool, Chassi 

9BWDB45U7FT081932, cor branca. O valor total do bem foi de R$ 

55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), tendo efetuado a entrada no valor 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no ato da assinatura do contrato. 

Portanto, o crédito concedido foi de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que 

foi dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais e sucessivas de R$ 

1.436,00 (um mil quatrocentos e trinta e seis reais) somados aos encargos 

tributários, tarifas e juros remuneratórios existentes, mas não informados 

no contrato, perfaz o total financiamento de R$ 68.928,04 (sessenta e oito 

mil novecentos e vinte e oito reais e quatro centavos) (vide quadro resumo 

Ia, do contrato anexo). Pois bem, conforme pode ser observado no 

instrumento consta exclusivamente que são devidos os juros e os 

encargos no preâmbulo do quadro resumo, sem contudo, informar 

claramente o percentual dos juros cobrados e qual sistema é utilizado para 

liquidação da dívida. Até a presente data foram pagas 28 (vinte e oito) 

parcelas, perfazendo um total de quase 60% (sessenta por cento) da 

dívida, mas o promovente vem passando por problemas econômicos e 

está tendo dificuldades de arcar com tais parcelas. Assim, almejando 

conhecer melhor o instrumento contratual, a parte Autora submeteu seu 

contrato a uma perícia técnica, oportunidade em que obteve laudo 

apontando por diversas ilegalidades no contrato (laudo anexo)” [sic – Doc. 

Id. 9844331]. Em razão disso, requer, liminarmente, “seja deferida a tutela 

antecipada, para o fim de autorizar a parte Autora da consignação 

incidente nestes autos, os valores mensais incontroversos, na monta de 

R$ 807,04 (oitocentos e sete reais e quatro centavos), aberta por este 

Juízo, relativo às parcelas vincendas, de modo a elidir eventual mora da 

parte postulante até que se julgue o mérito definitivo da presente demanda 

(parágrafos 2º e 3º do artigo 330, do CPC em vigor), valor apurado no 

cálculo extrajudicial mediante a aplicação dos juros convencionados no 

contrato, parcelas estas necessárias à quitação do saldo devedor, com o 

consequente afastamento da mora”, “a permanência da manutenção, com 

o Autor, na posse do veículo, até julgamento final da Ação, expedindo-se 

para tanto o necessário Mandado de Manutenção de Posse e 

comunicando-se de imediato ao Banco Requerido” e “determine que o 

Banco demandado suspenda temporariamente, enquanto perdurar o litígio 

de praticar qualquer um dos procedimentos de fichamento restritivo 

mencionados, SERASA, SPC, entre outros, do Autor, sob pena de 

enquadramento de litígio de má-fé” [sic- Doc. Id. 9844331], pugnando ainda 

pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. A inicial 

veio instruída com procuração, declaração de hipossuficiência econômica 

e cópia digitalizada dos documentos pessoais do autor e de sua esposa 

(Docs. Id. 9844339/9844348 e 9844379), do contrato de financiamento 

bancário “sub judice” (Doc. Id. 9844362), planilha de cálculo do valor que o 

autor entende como devido (Doc. Id. 9844375) e do CRLV do veículo 

alienado fiduciariamente (Doc. Id. 9844355). É a síntese necessária. 

Decido. De início, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, embora o autor tenha celebrado o contrato 

“sub judice”, se comprometendo a efetuar o pagamento de 48 (quarenta e 

oito) parcelas mensais de R$ 1.436,00 (um mil quatrocentos e trinta e seis 

reais), consta dos documentos que instruem a inicial (Docs. Id. 9844348 e 

9844379) que Rudi Salvate Salome e sua esposa auferem modesto 

rendimento mensal. Ainda, em consulta aos sistemas informatizados 

“Renjaud” e “Infojud”, constata-se que eles também não possuem bens 

materiais registrados em seu nome suficientes para ilidir a hipossuficiência 

financeira alegada, razão pela qual, com fundamento no art. 5º, LXXIV, da 

CF c.c. 98, “caput”, do CPC, concedo ao autor os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Com relação ao pedido de autorização 

judicial “para o fim de autorizar a parte autora da consignação incidente 

nestes autos, os valores mensais incontroversos, na monta de R$ 807,04 

(oitocentos e sete reais e quatro centavos)” [sic, Doc. Id. 9844331], 

conforme disposto no art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, “nas ações que tenham 

por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de 

financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito” e “na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados” [sic]. Todavia, 

o valor incontroverso, a ser depositado no tempo e modo contratados 

(CPC 330, § 3º), não pode ser entendido como aquele aferido por cálculo 

unilateral (Doc. Id. 9844375) e desprovido de verossimilhança, consoante 

entendimento jurisprudencial do TJMT (RAI nº 88.511/2014, Relator: 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câmara Cível, j. 

24.9.2014, p. 30.9.2014). Pelo contrário, o valor incontroverso (R$ 

68.928,04, dividido em 48 parcelas mensais e sucessivas) deve continuar 

sendo pago no tempo e modo contratados, inclusive, diretamente à 

instituição financeira (nesse sentido, TJMT: RAI nº 80.121/2014, Relator: 

Desembargador João Ferreira Filho, 1ª Câmara Cível, j. 14.10.2014, p. 

20.10.2014), não assistindo razão ao autor quanto ao pedido de 

consignação das parcelas em juízo com valor baseado em cálculo 

unilateral e aquém do avençado. Quanto aos pedidos liminares de 

manutenção na posse do automóvel alienado fiduciariamente e abstenção 

da ré em negativar o nome do autor, se efetuado o pagamento das 

parcelas no tempo e modo contratados, a instituição financeira não tem 

motivo para solicitar a reintegração de posse do veículo ou inserir 

restrições de crédito em nome do autor, revelando-se inócuas as medidas 

pleiteadas. Além disso, caso não efetuado o pagamento na forma e o valor 

pactuado, poderá a ré exercer regularmente os seus direitos de credora 

fiduciária, negativando o nome do devedor e, inclusive, utilizando-se dos 
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instrumentos legais para reaver o automóvel financiado (nesse sentido, 

TJMT: RAI nº 93.124/2014, Relatora: Desembargadora Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, 5ª Câmara Cível, j. 15.10.2014, p. 22.10.2014), 

restando descaracterizada a verossimilhança das alegações formuladas 

na inicial e a probabilidade do direito do autor (CPC 300, “caput”). 

Outrossim, oportuno salientar que o contrato “sub judice” foi celebrado em 

17.4.2015, tendo o autor ajuizado a presente ação somente em 13.9.2017 

(após decorridos mais de 02 anos da celebração do negócio jurídico), 

restando descaracterizado também o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo (CPC 300, “caput”, “in fine”). Posto isso, diante do não 

preenchimento dos requisitos legais (CPC 300), ao menos por ora, indefiro 

os pedidos liminares formulados na inicial (consignação em juízo das 

parcelas com valor aquém do avençado, manutenção do autor na posse 

do automóvel objeto do contrato “sub judice” e abstenção da ré em 

negativar o seu nome) e, em observância ao disposto nos arts. 321, 

“caput” e 330, § 3º, do CPC, determino ao autor, em 15 (quinze) dias, 

instruir a inicial com os comprovantes de pagamento das parcelas do 

financiamento bancário e, inclusive, comprovar que o valor incontroverso 

continua sendo pago no tempo e modo contratados diretamente à 

instituição financeira. Em prosseguimento, determino a citação da ré para 

os termos da ação e, à luz do art. 334 do CPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para 10.4.2018 (terça-feira), às 14:00 horas, 

devendo as partes comparecerem pessoalmente ou mediante prepostos 

com poderes para transigir. Em observância aos artigos 168, caput, §§ 1º 

e 2º e 169, “caput”, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, “caput”, do 

Provimento nº 09/2016-CM, bem como à decisão proferida em 20.9.2017 

pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de 

Justiça (protocolo CIA nº 0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 

2344/2017-DJA), podem as partes, de comum acordo, escolher o 

conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação, 

que podem ou não estar cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o 

local da sessão de conciliação/mediação diretamente com o respectivo 

prestador de serviços. Todavia, optando as partes por um dos 

conciliadores credenciados, diante da disponibilidade e interesse em atuar 

como mediadora judicial em audiências de tentativa de conciliação, 

inclusive nas causas que tramitem sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita, nomeio como conciliadora judicial Priscila Stella Nogueira Munhoz, 

a  q u a l  p o d e  s e r  c o n t a t a d a  a t r a v é s  d o  e - m a i l 

“adv.priscila.munhoz@gmail.com”. A audiência será realizada no Fórum 

desta comarca (sala 40 ou 48) e, considerando que os 

conciliadores/mediadores, mesmo credenciados, não recebem outra 

espécie de remuneração pelo múnus, porquanto ainda não realizado 

concurso público para a criação de quadro próprio de conciliadores pelo 

TJMT (CPC, art. 167, § 6º), desde já, fixo os honorários do 

conciliador/mediador em R$ 120,00 (cento e vinte reais), por hora de 

trabalho. Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita, em observância ao artigo 1º, § 2º, do Provimento nº 09/2016-CM 

c.c. 169, § 2º, do CPC, até que haja regulamentação acerca do percentual 

de audiências não remuneradas (a serem suportadas pelas câmaras 

privadas de mediação ou conciliadores credenciados), os honorários do 

mediador, dado à sua natureza de despesa processual, serão pagos ao 

final, pelo vencido. Caso vencido o autor, a despesa deverá ser suportada 

pelo Estado de Mato Grosso ou, havendo composição através da 

mediação, rateada entre as partes. Observe-se o disposto no artigo 334, §

§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas 

advertências legais. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 01 de dezembro 

de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009822-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. C. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DA CRUZ DOMINGO OAB - 060.336.861-10 (REPRESENTANTE)

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

Processo nº 1009822-75.2017.8.11.0015. Autora: Jhemilly Camilly da Cruz 

Pinto. Ré: Telefônica Brasil S.A.. Em que pesem as razões esposadas pela 

autora, a simples declaração formal de que não possui condições de 

pagar as custas processuais não é absoluta, podendo ser relativizada 

diante do caso concreto (nesse sentido, STJ: AgRg no REsp nº 

141.426/MG, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, 

p. 27.4.2012). Na espécie, cabe observar o disposto no art. 5º, LXXIV, da 

CF, uma vez que o pedido da autora Jhemilly Camilly da Cruz Pinto, menor 

impúbere (representada por sua genitora Aline da Cruz Domingo), foi 

embasado apenas em singela declaração de hipossuficiência financeira 

(Doc. Id. 9497391), não havendo nos autos documentos que comprovem a 

sua real situação econômica, a de seus genitores ou o rendimento mensal 

auferido por eles. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 5º, 

LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” (a “contrario sensu”), 321, “caput”, do CPC e 

em observância às orientações da CGJ (ofícios circulares nº 

341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), indefiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita formulado pela autora, por não estar comprovada sua 

hipossuficiência financeira, facultando-lhe, em 15 (quinze) dias, 

complementar a inicial com o comprovante de recolhimento das custas e 

taxas processuais. Intimem-se. Sinop/MT, 04 de dezembro de 2017. Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1011958-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTINHO DE PAULA NETO OAB - MT21792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

2. O. E. (REQUERIDO)

 

Procedimento de Jurisdição Voluntária nº 1011028-27.2017.8.11.0015. 

Autora: Ianna Valentina Mergarejo. Em que pesem as razões esposadas 

pela autora, a simples declaração formal de que não possui condições de 

pagar as custas processuais não é absoluta, podendo ser relativizada 

diante do caso concreto (nesse sentido, STJ: AgRg no REsp nº 

141.426/MG, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, 

p. 27.4.2012). Na espécie, cabe observar o disposto no art. 5º, LXXIV, da 

CF, uma vez que o pedido da autora foi embasado apenas em singela 

declaração de hipossuficiência financeira (Doc. Id. 10407051), não 

havendo nos autos documento que comprovem a real situação econômica 

e/ou atual rendimento mensal seu ou de seus genitores. Diante do 

exposto, com fundamento nos artigos 5º, LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” (a 

“contrario sensu”), 321, “caput”, do CPC e em observância às orientações 

da CGJ (ofícios circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), 

indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, 

por não estar comprovada sua hipossuficiência financeira ou de seus 

genitores, facultando-lhe, em 15 (quinze) dias, complementar a inicial com 

o comprovante de recolhimento das custas, taxas processuais. 

Intimem-se. Sinop/MT, 12 de dezembro de 2017. Mario Augusto Machado 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012945-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE ANTONIO GREGOLETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEMOS OAB - RS46314 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (RÉU)

Jean Carlos Tavares de Miranda (RÉU)

 

Processo nº 1012945-81.2017.8.11.0015. Autor: Roque Antônio 

Gregoletto. Réus: Diogo Biondo de Souza, Pedro Pereira de Souza e Jean 

Carlos Tavares de Miranda. Trata-se de ação de reintegração de posse 

ajuizada em 25.11.2017 através do sistema informatizado “PJe”, na qual os 

autores aduzem, em síntese, serem os legítimos proprietários e 

possuidores do imóvel rural (lote) lote nº 12, registrado na matrícula nº 

75.380 do CRI local, “com área de 175, 6.115 ha, perímetro de 7.301,34m, 

situado no Loteamento Santa Felicidade, no Município de Santa Carmem, 

Estado de Mato Grosso, INCRA nº 901.164.187.763-2 e NIRF nº 

3.787.342-3” [sic, g.n. – Doc. Id. 10842031]. Não obstante, a região onde 

estão situadas as áreas de terras provenientes de loteamento dos imóveis 

rurais “Fazenda Chapada”, “Fazenda Chapadão”, “Fazenda Santa 

Felicidade” e “Fazenda Alegrete II” [sic, g. n. – Doc. Id. 3290446 dos autos 

PJe 1001105-11.2016.8.11.0015, f. 01] é cenário de um longo imbróglio 
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possessório, já sendo objeto de discussão nos autos cód. 125206[1], 

275747[2], 276130[3], 277031[4] (Apolo) e no processo eletrônico nº 

1001105-11.2016.8.11.0015 (“PJe”), todos em tramite perante o juízo da 1ª 

Vara Cível local, tratando-se, este último (PJe nº 1001105-11.2016) de 

Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em 27.10.2016 através do 

sistema informatizado “PJe”, por Ciro dos Santos Rocha e José Altemir 

Ottoni, em face de Pedro Pereira de Souza, réu também na presente ação 

de reintegração de posse. Insta salientar, por oportuno, trecho da decisão 

monocrática proferida em 10.10.2016 pela Desembargadora Marilsen 

Andrade Addario, relatora no AI nº 1002060-87.2016.8.11.0000 

(interposto em face da decisão proferida em 17.10.2016 nos autos cód. 

277031), no sentido de que “a cada dia que passa uma nova versão sobre 

os fatos é trazida ao judiciário com protagonistas diferentes, o que deixa 

mais dúvidas do que certeza quanto ao real direito resta desta ou daquela 

parte” e “há mais de uma década o agravado Edison Martins Gomes vem 

litigiando com José Altemir Ottoni e Outros, tendo inicialmente ajuizado 

medida cautelar de antecipação de prova e, posteriormente, medida 

cautelar de sequestro e ação reivindicatória, sem contar que neste 

intervalo de tempo duas ações de usucapião foram ajuizadas, sem 

sucesso” [sic]. Diante do exposto, com fundamento no art. 321, “caput”, 

do CPC, faculto ao autor, em 15 (quinze) dias, complementar a inicial, 

indicando, com objetividade, quais são os imóveis rurais lindeiros ao lote 

“sub judice”, apresentando cópia atualizada de suas respectivas 

matrículas, e esclarecendo, sobretudo, se o imóvel rural (lote) objeto desta 

ação possessória é confinante ou guarda alguma relação com as áreas 

de terras descritas nas matrículas nº 1.068, 4.833, 5.539, 5.540, 27.616 e 

27.617 do CRI local. Intimem-se. Sinop/MT, 28 de novembro de 2017. Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito [1] Ação Reivindicatória c.c. Indenizatória 

ajuizada em 12.8.2014 por Edison Martins Gomes em face de José Altemir 

Ottoni, Beatriz Lauxen Ottoni, Reneu Jacob Lerner e Bernadete Lerner. [2] 

Embargos de Terceiro opostos em 31.8.2016 por João Alveri Ottoni Junior 

em face de Edison Martins Gomes. [3] Embargos de Terceiro opostos em 

02.9.2016 por Adair José Tomazi e Ildo Botton em face de Edison Martins 

Gomes. [4] Embargos de Terceiro opostos em 13.9.2016 por Ciro dos 

Santos Rocha em face de Edison Martins Gomes.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008247-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARKUS VINICIUS BATISTELLI (REQUERIDO)

 

Processo nº 1008247-32.2017.8.11.0015. Autora: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Markus Vinicius Batistelli. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 25.7.2017 através 

do sistema informatizado “PJe”, pelo Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda em face de Markus Vinicius Batistelli. Todavia, em 

23.10.2017 (Doc. Id. 10390344), a autora manifestou-se pela desistência 

da ação e a conseguinte extinção do processo. Na espécie, o réu ainda 

não foi citado, razão pela qual a desistência da ação por parte da autora 

independe do seu consentimento (CPC 485, § 4º, a “contrario sensu”). 

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pela autora em 

23.10.2017 (Doc. Id. 10390344) e declaro extinto o processo, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC. Em observância aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, deixo de condenar a autora ao pagamento de eventuais 

despesas processuais remanescentes . Custas e taxas judiciais já 

recolhidas com a petição inicial. P. R. I. C. Sinop/MT, 21 de novembro de 

2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009113-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BATISTA CHAVES (REQUERIDO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, em cumprimento à decisão proferida no Id 10774849, que 

encaminho os autos à intimação do advogado do autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas 

e taxas judiciais e da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

importância ser recolhida por meio de guia disponibilizada no portal do 

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

termos do Prov. n. 07/2017-CGJ e juntar aos autos a guia e comprovante 

de pagamento, para posterior expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005858-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BENJAMIM DAS NEVES NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENHUR FERREIRA CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

 

Processo nº 1005858-74.2017.8.11.0015 Autor: Sérgio Benjamim das 

Neves Norte. Réu: Rubenhur Ferreira Carvalho. Em observância aos 

artigos 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, V e 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para 10.4.2018 (terça-feira), às 10:00 horas. À luz do disposto 

nos artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, “caput”, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, 

V, “b” e art. 6º, “caput”, do Provimento nº 09/2016-CM, bem como na 

decisão proferida em 20.9.2017 pela Desembargadora Maria Aparecida 

Ribeiro, Corregedora-Geral de Justiça (protocolo CIA nº 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 2344/2017-DJA), podem 

as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação, que podem ou não estar 

cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de 

conciliação/mediação diretamente com o respectivo prestador de serviços. 

Todavia, optando as partes por um dos conciliadores credenciados, diante 

da disponibilidade e interesse em atuar como mediadora judicial em 

audiências de tentativa de conciliação, inclusive nas causas que tramitem 

sob o pálio da assistência judiciária gratuita, nomeio como conciliadora 

judicial Priscila Stella Nogueira Munhoz, a qual pode ser contatada através 

do e-mail “adv.priscila.munhoz@gmail.com”. A audiência será realizada no 

Fórum desta comarca (sala 40 ou 48) e, considerando que os 

conciliadores/mediadores, mesmo credenciados, não recebem outra 

espécie de remuneração pelo múnus, porquanto ainda não realizado 

concurso público para a criação de quadro próprio de conciliadores pelo 

TJMT (CPC, art. 167, § 6º), desde já, fixo os honorários do 

conciliador/mediador em R$ 120,00 (cento e vinte reais), por hora de 

trabalho, a serem antecipados pelo autor, mediante depósito em conta 

judicial vinculada ao processo, com a devida comprovação nos autos. 

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais. Cumpra-se e 

intimem-se. Sinop/MT, 28 de novembro de 2017. Mario Augusto Machado 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013137-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASAGRANDE OAB - MT0021925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, encaminho os autos à intimação do advogado da parte autora 

para, no prazo de 05 dias, manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça (ID 11220535), bem como para recolher a 

complementação da diligência requerida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012142-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BERGAMINI (RÉU)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, ante o teor da petição juntada aos autos no documento Id 

11357221, encaminho à intimação do advogado do autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceder ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

a qual deverá ser recolhida por meio de guia disponível no site do TJMT, 

nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ, posteriormente juntando aos 

autos a guia e o comprovante de depósito para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007307-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA VINCENSI DONATO (EXECUTADO)

FERNANDO VINCENSI DONATO (EXECUTADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito 

sobre a devolução da(s) correspondência(s) de citação pelo(s) motivo(s) 

“Mudou-se” (ID 11246015 e 11245981). Caso deseje a expedição de 

mandado judicial, proceda ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

a qual deverá ser recolhida por meio de guia disponível no site do TJMT, 

nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ, posteriormente juntando aos 

autos a guia e o comprovante de depósito para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007301-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA VINCENSI DONATO (EXECUTADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação do advogado do 

autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que 

entender de direito sobre a devolução da(s) correspondência(s) de 

citação pelo(s) motivo(s) “Mudou-se” (ID 11246052 ). Caso deseje a 

expedição de mandado judicial, proceda ao pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de guia disponível 

no site do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ, 

posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de depósito 

para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007077-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUNUIR SCHUL ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JECIELLI LIMA PINHEIRO (REQUERIDO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, ante a não manifestação do advogado, devidamente 

intimado por DJE e ainda, da devolução da correspondência encaminhada 

ao requerente, a qual foi devolvida pelo motivo “Mudou-se”, encaminho os 

autos à reiteração da intimação do advogado do autor para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste e requeira o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009563-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ANTONIO ZMIESKI (EXECUTADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação do advogado do 

autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que 

entender de direito sobre a devolução da(s) correspondência(s) de 

citação pelo(s) motivo(s) “Mudou-se” (ID 11246367 ). Caso deseje a 

expedição de mandado judicial, proceda ao pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de guia disponível 

no site do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ, 

posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de depósito 

para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003729-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI (RÉU)

CIRO GEMELLI JUNIOR (RÉU)

AUTO POSTO RENASCER LTDA (RÉU)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação do advogado do 

autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que 

entender de direito sobre a devolução da(s) correspondência(s) de 

citação pelo(s) motivo(s) “Mudou-se” (ID 11246751 ). Caso deseje a 

expedição de mandado judicial, proceda ao pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de guia disponível 

no site do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ, 

posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de depósito 

para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007263-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação do advogado do 

autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que 

entender de direito sobre a devolução da(s) correspondência(s) de 

citação pelo(s) motivo(s) “Mudou-se” (ID 11247117 ). Caso deseje a 

expedição de mandado judicial, proceda ao pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de guia disponível 

no site do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ, 

posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de depósito 

para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012476-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON LUIS BELLINCANTA (EXECUTADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito 

sobre a devolução da(s) correspondência(s) de citação pelo(s) motivo(s) 

“Ausente” (ID 11299363 e 10876557). Caso deseje a expedição de 

mandado judicial, proceda ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

a qual deverá ser recolhida por meio de guia disponível no site do TJMT, 

nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ, posteriormente juntando aos 
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autos a guia e o comprovante de depósito para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007490-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DIOSTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MITSU CASTILHO DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação do(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o 

que entender de direito sobre a devolução da(s) correspondência(s) de 

citação pelo(s) motivo(s) “Ausente” (ID 11249978 e 10876471 ). Caso 

deseje a expedição de mandado judicial, proceda ao pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de 

guia disponível no site do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de 

depósito para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012516-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON LUIS BELLINCANTA (EXECUTADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação do(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o 

que entender de direito sobre a devolução da(s) correspondência(s) de 

citação pelo(s) motivo(s) “Ausente” (ID 11250007 e 10876647 ). Caso 

deseje a expedição de mandado judicial, proceda ao pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de 

guia disponível no site do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de 

depósito para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007532-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. VIANA & MACHADO LTDA - ME (RÉU)

EDNA RODRIGUES MACHADO PEREIRA (RÉU)

DENIVALDO SANTOS PEREIRA MACHADO (RÉU)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, ante a petição do autor juntada aos autos no documento 

ID 10969004 , que encaminho os autos à intimação do advogado do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificar qual executado deverá ser 

procurado em qual endereço ou se todos os executados deverão ser 

procurados em todos os endereços informados, bem como para recolher 

a diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia disponibilizada no portal 

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

termos do Prov. n. 07/2017-CGJ e após juntar aos autos a guia e 

comprovante de pagamento, para posterior expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007725-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

Certifico que a contestação juntada aos autos no documento Id 11016025 

foi apresentada no prazo legal. Certifico ainda, autorizada pelo art. 152, 

inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, que encaminho os 

autos à intimação do advogado do autor para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, caso queira, apresente impugnação à contestação e documentos 

juntados pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005442-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZENA FERNANDES DE MORAES SILVA (RÉU)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação do(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o 

que entender de direito sobre a devolução da(s) correspondência(s) de 

citação pelo(s) motivo(s) “Ausente” (ID 11247147).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002359-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ALVES DAMACENO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, ante a petição do autor juntada aos autos no documento 

ID 11021516 , que encaminho os autos à intimação do(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher a diligência do 

Oficial de Justiça, por meio de guia disponibilizada no portal do Tribunal de 

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

n. 07/2017-CGJ e após juntar aos autos a guia e comprovante de 

pagamento, para posterior expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008072-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL PEREIRA DA SILVA OAB - MT3206/A (ADVOGADO)

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

Certifico que a contestação juntada aos autos no documento Id 11095933 

foi apresentada no prazo legal. Certifico ainda, autorizada pelo art. 152, 

inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, que encaminho os 

autos à intimação do advogado do autor para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, caso queira, apresente impugnação à contestação e documentos 

juntados pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008660-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. A. C. (REQUERIDO)
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Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação do advogado do 

requerente para, no prazo legal, efetuar o pagamento da importância de 

R$ 376,85, referentes a custas judiciais e R$ 240,83 referentes a taxa 

judiciária, totalizando R$ 617,68, conforme cálculo juntado aos autos (ID 

10809144), para tanto as guias podem ser retiradas no site do TJMT – 

Emissão de Guias Online, para posterior arquivamento dos autos, sob 

pena de ficar constando a margem da distribuição a pendência de custas 

para posterior bloqueio de eventuais pedidos de certidões.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003245-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GONCALVES (REQUERIDO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, ante o teor da petição juntada aos autos no Id 11404060, 

que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, a qual 

deverá ser recolhida por meio de guia disponível no site do TJMT, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ, posteriormente juntando aos autos 

a guia e o comprovante de pagamento para expedição de mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 82454 Nr: 10731-23.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KOCZINSKI ELETROTÉCNICA LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA ALICE DE ABREU GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977-A/MT, SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO - OAB:19729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 221) que determinou a 

inclusão deste processo no plano de trabalho para análise e julgamento 

após o período correicional.

 Dando prosseguimento ao feito, consta que a decisão proferida em 

24.3.2017 (f. 206) determinou a avaliação do imóvel descrito na matrícula 

nº 9.817 do CRI local, nomeando para esse mister, perito judicial.

 Não obstante, em 26.9.2017 (fls. 219/220) a exequente alegou que a 

avaliação do imóvel não depende de conhecimentos especializados, 

requerendo seja feita à substituição à perícia e a avaliação por meio de 

oficial de justiça.

 Pois bem. Em que pesem os pedidos formulados pela exequente em 

26.9.2017 (fls. 219/220), a avaliação judicial do imóvel por perito tem por 

fim, justamente, a garantia e segurança jurídica do resultado, não 

alcançados pelo oficial de justiça.

 As cotações de mercado aferidas por oficial de justiça são superficiais e 

genéricas, pois certos vícios ou qualidades técnicas que podem valorizar 

ou desvalorizar o bem só podem ser aferidas por expert no assunto.

 Diante disso, considerando que a avaliação do imóvel é feita com a 

finalidade de, posteriormente, realizar a constrição do bem, indefiro o 

pedido de avaliação por oficial de justiça e determino seja cumprida 

integralmente a decisão proferida em 24.3.2017 (f. 206), sobretudo acerca 

da avalição do imóvel pelo perito judicial e o depósito dos honorários 

periciais pela exequente.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 290592 Nr: 2669-08.2017.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDACIR MAURINA, LOVANI FATH MAURINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PERIM DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 20.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Posto isso, diante do não preenchimento dos requisitos legais (CPC 300, 

“caput”), ao menos por ora, indefiro o pedido liminar de tutela de urgência 

e determino a intimação da empresa embargada para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, mercê do art. 920, I, do 

CPC.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 87940 Nr: 5378-65.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO GALVANI MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO HIGINO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT-4.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004/MT

 Certifico, em cumprimento à decisão de f. 184/184v, que procedi à juntada 

da procuração à f. 186 com o devido cadastro no sistema apolo, bem 

como procedo à INTIMAÇÃO do requerido, pro seu advogado, dos termos 

da decisão, notadamente para, em 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

avaliação do “imóvel rural (fazenda) registrado na matrícula nº 15.301 do 

CRI local”, realizada em 30.8.2016 (fls. 171/172).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 123209 Nr: 2383-74.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDA ROTILLI COELHO, JOÃO LUCIANO 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877/MT, MARIANA CRISTINA CORREA ANDRADE - 

OAB:OAB/MT.15.549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN PROVENZI - 

OAB:61775/RS, ALEX PROVENZI - OAB:9984/MT, CLAYTON OUVERNEI 

- OAB:13051/MT, ELIAS CAMPELLO MARTINS - OAB:77.338, FLAVIO 

DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Cabe aos devedores cumprir a decisão entregando o veículo, não com 

impudência, dizer que está "no pátio do Detran" [sic. f. 84].

Previamente à análise do pedido (fls. 88/91), cumpra se integralmente a 

decisão proferida em 22.3.2017 (f. 81).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 179928 Nr: 727-77.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURYDES CENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA, VANDERLEI WEIGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, autorizada pela legislação processual vigente, que INTIMO o 

(a) advogado (a) ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB 12292/MT a 

DEVOLVER os autos em Cartório no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo 

das providências definidas no art. 234, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 270526 Nr: 10111-59.2016.811.0015

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 428 de 1153



TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE SANTOS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT - 8506-

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, conforme consignado na f. 102, a perícia médica a ser 

realizada na requerente foi agendada para o dia 09 de março de 2018, às 

14h40min, nas dependências do Fórum desta Comarca, para tanto, INTIMO 

as partes da data da perícia, devendo a parte autora comparecer munida 

de decumentos pessoais e eventuais exames médicos, bem como 

indenpendente de intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 78739 Nr: 7122-32.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL - IND. E COM. DE CALCÁRIO E CEREAIS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES, MARA 

APARECIDA DELFINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RONCATO - 

OAB:2147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 CERTIFICO, autorizada pela legislação processual vigente, que INTIMO o 

(a) advogado (a) ONOFRE RONCATO– OAB 2147/MT a DEVOLVER os 

autos em Cartório no prazo de 03 (três) dias, sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 79091 Nr: 7442-82.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORANE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALÇADOS IMONNA LTDA, CARLOS 

ALBERTO WERB, MARINO GONÇALVES CARVALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:MT-12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 190) que determinou a 

inclusão deste processo no plano de trabalho para análise e julgamento 

após o período correicional.

 Dando prosseguimento ao feito, previamente a análise do pedido de 

intimação por edital formulado pela executada em 30.5.2017 (f. 188/189), 

cumpra-se integramente a decisão proferida em 07.11.2016 (f. 179) com a 

intimação por oficial de justiça do executado “Marino Gonçalves 

Carvalhes”, devendo a exequente recolher as custas referentes a 

expedição da carta precatória, conforme certificado pela escrivã em 

05.5.2017 (f. 186).

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 87940 Nr: 5378-65.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO GALVANI MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO HIGINO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT-4.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004/MT

 Vistos em correição.

Em consulta realizada hoje (30.10.2017) ao Sistema de Inspeção e 

acompanhamento de Produção (SIAP), constata-se a existência de 344 

(trezentos e quarenta e quatro) processos conclusos há mais de 60 

(sessenta) dias no gabinete, ainda não correicionados, restando apenas 

02 (dois) dias úteis para o término da correição ordinária de 2017.

Diante disso, considerando a complexidade da causa e os fatos 

individualmente considerados, não havendo tempo hábil para análise 

criteriosa e impulso adequado durante a correição, determino a inclusão 

do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após o 

período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 122001 Nr: 1161-71.2010.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDA ROTILLI COELHO, JOÃO LUCIANO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN PROVENZI - 

OAB:61775/RS, ALEX PROVENZI - OAB:9984/MT, CLAYTON OUVERNEI 

- OAB:13051/MT, ELIAS CAMPELLO MARTINS - OAB:77.338, FLAVIO 

DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:OAB/MT 11877-A

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 208), que determinou a 

triagem e organização do processo, para análise oportuna, após o período 

correicional.

 Dando prosseguimento ao feito, os autores, embora devidamente 

intimados (f. 206), não comprovaram o recolhimento das custas conforme 

determinado em 22.3.2017 (f. 204).

Na espécie, as custas e taxas processuais, consubstanciam pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (nesse 

sentido, TJMT: AgR nº 12.360/2014, Relator: Desembargador Guiomar 

Teodoro Borges, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, 

j. 06.3.2014, p. 12.3.2014) e sua ausência enseja a extinção da ação, 

sobretudo diante da inércia dos autores.

Posto isso, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e diante da ausência 

de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, 

declaro extinto o processo.

À luz do disposto nos arts. 82, § 2º e 85, § 2º, do mesmo código, condeno 

os autores ao pagamento das custas, despesas processuais, e 

honorários advocatícios de sucumbência ao patrono da requerida, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 126453 Nr: 5667-90.2010.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT, MARCIO 

RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT/13.171

 Em que pesem as razões esposadas pela exequente (...) não restou 

demonstrado o alegado “desvio de finalidade” ou que a executada 

“utiliza-se da conta da sua filha para ocultar dinheiro” [sic].Ao invés, a 

executada logrou êxito em comprovar que o dinheiro bloqueado (...) 

pertence à sua filha Rafaela A. A. Solano e possui origem no 

percebimento de prestações alimentícias (...) Com relação à conta 

bancária nº 5030-2, agência 0968 da Caixa Econômica Federal, (...) 

tratar-se de conta destinada ao recebimento de proventos (...) Os extratos 

juntados às fls. 232/244 demonstram, por seu turno, que a conta corrente 

nº 8.916-8, agência 4029-0, do Banco do Brasil S.A., de titularidade da 

executada, de onde foram indisponibilizados R$ 259,53 (duzentos e 

cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos), também é destinada 

ao recebimento de salários.(...) Com estas razões, com fundamento no 

artigo 833, IV, e X, do CPC, acolho a impugnação apresentada pela 
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executada e determino, preclusa a via recursal desta decisão, a 

restituição das quantias indisponibilizadas, (...) Com relação à penhora do 

veículo “Chevrolet Classic LS, placa OAT5902", diante da informação 

prestada pelo credor fiduciário em 15.3.2017 (f. 217), no sentido de que 

“tendo em vista o inadimplemento contratual, propusemos Ação com 

pedido de busca e apreensão autuada sob o nº 5780-39.2013.811.0015, 

em trâmite na comarca de Sinop/MT” [sic], resta evidente a ineficácia da 

penhora, porquanto o bem não pertence à devedora, razão pela qual 

determino a baixa da referida restrição judicial, junto ao Sistema Renajud 

(f. 144).Dando prosseguimento ao feito, determino à exequente, em 05 

(cinco) dias, apresentar memória discriminada e atualizada dos cálculos 

da dívida, observando o disposto no artigo 798, parágrafo único, I a V, do 

CPC, bem como promover os demais atos e diligências que lhe competem, 

indicando bens da devedora, passíveis de penhora ou, não havendo bens, 

manifestar-se na forma do artigo 921, III, § 1º, do CPC.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 131396 Nr: 10612-23.2010.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER BRENO LABS FISCHER, VALTER 

FISCHER, NEIDI LABS FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - 

OAB:9769/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito sobre a devolução das correspondências de citação 

de fls. 240/241. Caso requeira cumprimento por mandado ou carta 

precatória em algum dos endereços ou em novo endereço, deverá, 

concomitante, recolher a guia de diligência ou preparo extraída do site do 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 155482 Nr: 2800-90.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGY CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, 

ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT/13.171

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 159) que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional.

Considerando que os autos vieram conclusos em 24.8.2017 e, 

cuidando-se de ação de execução de título extrajudicial distribuída em 

01.4.2011, passo à sua análise e impulsionamento.

Transigindo as partes, homologo o acordo celebrado em 02.8.2017 (fls. 

156/158) e com fundamento no art. 922, do CPC, suspendo a execução 

pelo prazo concedido pela exequente para que as executadas cumpram 

voluntariamente a obrigação.

Eventuais custas remanescentes pelas executadas, conforme termo de 

acordo.

 Não obstante, determino a baixa das restrições de penhora inserida pelo 

sistema “Renajud” (fls. 138/142), dos veículos não abrangidos pelo 

acordo.

Translade-se cópia desta decisão para os autos em apenso (cód. 

301393).

Cumpra-se e intimem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 301393 Nr: 9254-76.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO RAFAEL DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANILDO GONÇALO COELHO - 

OAB:15682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 09) que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional.

Considerando que os autos vieram conclusos em 24.8.2017, passo à sua 

análise e impulsionamento.

Cuida-se de Embargos de Terceiro opostos por Zeferino Rafael dos Anjos, 

requerendo a suspensão da penhora nos autos de execução de título 

extrajudicial, cód. 155482, em apenso, da motocicleta Honda/NXR150, 

Bros KS, ano e modelo 2012, placa OAP 8302, cor preta, Renavan nº 

459954067, Chassi nº 9C2KD0560CR508406, ao argumento de que, 

previamente à constrição, já haviam adquirido o bem da executada na 

ação principal, Elizabete Geraldini Dal Bosco, alegando ainda que “assinou 

e reconheceu firma no recibo, porém não conseguiu efetivar a 

transferência junto ao DETRAN por não ter condições financeiras naquele 

momento” [sic].

Pois bem. Segundo cópia da “autorização de transferência de propriedade 

de veículo” em anexo (f. 07), de fato, o embargante é o atual proprietário 

do veiculo penhorado por força de decisão proferida em 15.8.2016 (f. 

136), nos autos principais (cód. 155482).

 Posto isso, considerando que hoje foi homologado o acordo celebrado 

entre as partes na ação principal, não ratificando a garantia das 

obrigações pela motocicleta, os embargos de terceiro perderam seu 

objeto.

Diante disso, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, declaro extinto o 

processo.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 156770 Nr: 3846-17.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA SANTOS YEGRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7.972-B

 CERTIFICO, autorizada pela legislação processual vigente, que INTIMO o 

(a) advogado (a) ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB 12292/MT a 

DEVOLVER os autos em Cartório no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo 

das providências definidas no art. 234, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 186942 Nr: 8153-43.2013.811.0015

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS 

DE MADEIRA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA A. W. TANAKA LTDA - EPP, 

MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3.167-A, THIAGO 

SILVA MENDES - OAB:MT/14.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA NERVO - OAB:MT/5.368, ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 CERTIFICO, autorizada pela legislação processual vigente, que INTIMO o 

(a) advogado (a) VANDERLEI NEZZI - OAB 8452/MT a DEVOLVER os 

autos em Cartório no prazo de 03 (três) dias, sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 
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providências definidas no art. 234, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 310555 Nr: 14973-39.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GIOVANELLI HUCK, ELCIO HUCK, MARCELO 

HUCK, DELCIO HUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 291 do CPC, a toda causa será atribuído valor certo, 

ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Na hipótese, os exequentes ingressaram com pedido de cumprimento 

provisório de sentença, pleiteando "a baixa da garantia hipotecária 

existente na matrícula 924, item 4 (quatro) referente a operação 

20/03021-5" [sic], porém, não atribuíram valor à causa.

Outrossim, analisando a sentença proferida em 22.7.2016 (fls. 59/61), 

constata-se a inexistência, em sua parte dispositiva, de determinação para 

baixa de garantia hipotecária, mas apenas reconhecimento de obrigação 

da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, de "pagar integralmente à 

assistente litisconsorcial Banco do Brasil S.A., o saldo devedor da Cédula 

Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 20/031158-0" [sic].

Nessa perspectiva, considerando que a baixa de eventual garantia 

hipotecária é consequência do adimplemento da dívida junto à instituição 

financeira, com fundamento nos artigos 291 e 321 do CPC, faculto aos 

exequentes, em 15 (quinze) dias, emendarem a petição inicial, atribuindo 

valor à causa e informando se a seguradora já efetuou o pagamento ao 

Banco do Brasil S.A., do saldo devedor da CRPH nº 20/031158-0.

Caso negativo, isto é, não tendo havido o pagamento, faculto aos 

exequentes, no mesmo prazo, prestarem caução suficiente e idônea, 

mercê do artigo 520, IV, do CPC.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 66124 Nr: 5773-28.2005.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. S. I. INFORMÁTICA ELETRONICA LTDA., 

LUCIANO ANDRE RUCKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito, especialmente para juntar planilha de cálculo 

atualizado do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 262599 Nr: 5183-65.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANA ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito, especialmente para que efetue o depósito da diligência 

do oficial de justiça sendo que a referida GUIA encontra-se disponível no 

site do TJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 44445 Nr: 8919-14.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR GOULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que REITERO A INTIMAÇÃO do(a) 

advogado(a) do(a) autor(a) para que no prazo de 05 (cinco) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 109157 Nr: 1486-80.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINO REI - COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 

(REI DAS EMBALAGENS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 192) que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional.

Considerando que os autos vieram conclusos em 26.4.2017 e, 

cuidando-se de ação de execução de título extrajudicial distribuída em 

27.02.2009, passo à sua análise e impulsionamento.

Em observância ao disposto no artigo 854 do CPC, defiro o pedido 

formulado pela exequente em 26.5.2017 (fls. 191/191v), e determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome a executada 

Sino Rei Comércio de Embalagens LTDA., CNPJ nº 01.807.889/0001-86, 

até o limite de R$ 34.963,40 (trinta e quatro mil novecentos e sessenta e 

três reais e quarenta centavos), observando-se o disposto nos arts. 512, 

§ 2° e 517 da CNGCGJ/MT e 854, §§2° a 5° do CPC.

Frustrada a tentativa de indisponibilidade, determino à exequente, em 05 

(cinco) dias, apresentar memória atualizada dos cálculos da dívida, bem 

como promover os atos e diligências que lhe competem, indicando bens da 

devedora, passíveis de penhora ou, não havendo bens penhoráveis, 

manifestar-se nos termos do artigo 921, III, § 1º, do CPC.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 125932 Nr: 5146-48.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

requerente para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o 

que entender de direito, especialmente sobre a penhora realizada (fls. 

263) e sobre a petição da requerida de fls. 265/269..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 162617 Nr: 10402-35.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RICARDO CESAR ROBERTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10.661

 Reporto-me à decisão proferida em 22.6.2017 (fls. 201/201v), que 

determinou a indisponibilidade de ativos financeiros em contas bancárias 

da executada, logrando êxito no bloqueio da totalidade do crédito 

exequendo (R$ 89.126,95).

Em 06.7.2017 (fls. 209/211), a executada apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, informando o depósito de R$ 21.572,29 (vinte e 

um mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), 

alegando, em síntese, que "o comando já transitado em julgado não atribui 

o pagamento da quantia de R$ 25.800,00 ao Executado, mas sim ao 

Exequente" [sic] e que sobre o valor da multa astreintes não incide juros e 

correção monetária.

Pois bem. Apesar da impugnação apresentada pela executada, após a 

elaboração dos cálculos pelo contador judicial e oportunizado às partes 

manifestarem-se a respeito, ela quedou-se inerte, havendo, portanto, a 

concordância tácita com os valores encontrados pelo contabilista do juízo.

Diante disso, rejeito a impugnação apresentada pela executada em 

06.7.2017 (fls. 209/211) e homologo os cálculos elaborados pelo contador 

judicial em 25.8.2017 (fls. 215/216).

Defiro os pedidos formulados pelo exequente em 15.12.2017 (fls. 223/224) 

e determino o levantamento dos valores depositados pela executada em 

18.11.2016 (f. 212), mediante transferência para a conta corrente do 

nobre causídico Marcos Aparecido Aguiar, com a devida comunicação ao 

beneficiário, mercê do artigo 450, § 3º, do CPC.

Promova-se a transferência de R$ 62.653,80 (sessenta e dois mil, 

seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos) para conta judicial 

vinculada ao processo para posterior levantamento em favor do 

exequente, tão logo preclusa a via recursal desta decisão, cancelando a 

indisponibilidade com relação ao saldo remanescente.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 14371 Nr: 212-09.1994.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, BENOIZA ARAUJO DOS SANTOS, RONIVAN RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:MT 8506 - A, NELSON ARAÚJO DA COSTA - OAB:8.505-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO CARVALHO - 

OAB:57839/SP

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito sobre a devolução das correspondências de citação, 

fls. 214/215. Caso requeira cumprimento por mandado ou carta precatória 

no mesmo endereço ou indique outro, deverá, concomitante, recolher a 

guia de diligência ou preparo extraída do site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 23751 Nr: 1485-42.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTÔNIO TEDESCO, SIRLEI TERESINHA JUNG 

TEDESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLI HENRIQUE GARCIA - 

OAB:20.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Em que pese a impugnação apresentada pela executada Banco Bradesco 

S.A., em 31.10.2017 (fls. 868/869), não a instruiu com qualquer documento 

apto a comprovar o exagero ou desproporcionalidade da proposta de 

honorários apresentada pelo perito judicial, limitando-se a alegar que 

"apresenta-se muito elevada" [sic].

Por outro lado, analisando a complexidade da causa, em trâmite desde 

25.3.2002, constata-se que os honorários do perito, estimados em R$ 

7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais), não se distanciam da 

média verificada em perícias deste jaez.

Diante disso, rejeito a impugnação apresentada pela executada em 

31.10.2017 (fls. 868/869) e homologo a proposta de honorários periciais 

apresentada pelo perito Davi Francisco Cruz em 21.9.2017 (fls. 863/864), 

determinando à executada, em 05 (cinco) dias, depositar o valor integral 

dos honorários, em conta judicial vinculada ao processo, sob pena de 

preclusão e homologação dos cálculos apresentados pelos exequentes 

em 01.10.2013 (f. 619), bem como levantamento, em favor dos 

exequentes, das quantias penhoradas em 27.11.2013 (f. 622).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 74737 Nr: 3193-88.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SÃO CRISTÓVÃO 

LTDA., RICARDO LUIZ HUCK, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR PETRY, LEONIR JOSÉ PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:, ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - OAB:OAB/MT 

7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, JACSON 

MARCELO NERVO - OAB:12883/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os(as) advogados(as) partes 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito, especialmente sobre a penhora realizada (fls. 86/87).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 150555 Nr: 11676-68.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO JESUS PORCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THADEU FERNANDO BARBOSA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/RO Nº 3245

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 118), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Considerando que os autos vieram conclusos em 09.6.2017 e, se 

encontra em fase de cumprimento sentença de ação distribuída em 

16.12.2010, passo à sua análise e impulsionamento.

Em observância ao disposto nos artigos 854 e 835, I, ambos do NCPC, 

defiro o pedido formulado pela exequente em 10.5.2017 (fls. 115/116), e 

determino a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do 

executado Rogério Jesus Porcel, CPF nº 622.066.302-06, via sistema 

“Bacenjud”, até o limite de R$ 199.974,00 (cento e noventa e nove mil, 

novecentos e setenta e quatro reais), conforme cálculo elaborado em 

10.5.2017 (f. 117), permanecendo os autos em gabinete até o 

cumprimento da diligência.

Havendo ativos financeiros em nome do executado e não ocorrendo 

indisponibilidade excessiva (CPC, art. 854, § 1º), determino seja intimado 

para, querendo, manifestar-se nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC.

Rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á, independentemente de termo, a indisponibilidade em 

penhora, situação em que os ativos indisponíveis deverão ser transferidos 

para conta vinculada ao juízo.

Do contrário, isto é, não havendo ativos financeiros em nome do 

executado, com fundamento no art. 835, IV, do CPC, determino a penhora 

de eventuais veículos registrados em nome do executado, através do 

sistema “Renajud”, observado o limite do crédito exequendo (R$ 
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199.974,00 – f. 117).

Frustradas as diligências acima, determino a exequente, em 05 (cinco) 

dias, promover os atos e diligências que lhe competem, indicando bens do 

devedor, passíveis de penhora ou, não havendo bens penhoráveis, 

manifestar-se nos termos do artigo 921, III, § 1º, do CPC.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 150560 Nr: 11681-90.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ANDERSON 

HOFFMANN - OAB:3709-, THADEU FERNANDO BARBOSA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/RO Nº 3245

 Em observância ao disposto nos artigos 854 e 835, I, ambos do NCPC, 

defiro o pedido formulado pela exequente em 10.5.2017 (fls. 145/146), e 

determino a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do 

executado, Osmar Pereira de Souza, CPF nº 283.867.102-25, via sistema 

“Bacenjud”, até o limite de R$ 167.883,00 (cento e sessenta e sete mil, 

oitocentos e oitenta e três reais), conforme cálculo elaborado em 

10.5.2017 (f. 147), permanecendo os autos em gabinete até o 

cumprimento da diligência.Havendo ativos financeiros em nome do 

executado e não ocorrendo indisponibilidade excessiva (CPC, art. 854, § 

1º), determino seja intimado, na pessoa do seu advogado, para, querendo, 

manifestar-se nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC.Rejeitada ou não 

apresentada manifestação pelo executado, converter-se-á , 

independentemente de termo, a indisponibilidade em penhora, situação em 

que os ativos indisponíveis deverão ser transferidos para conta vinculada 

ao juízo.Do contrário, isto é, não havendo ativos financeiros suficientes a 

garantir a execução, com fundamento no art. 835, IV, do CPC, determino a 

penhora de eventuais veículos registrados em nome do executado, 

através do sistema “Renajud”, observado o limite do crédito exequendo 

(R$ 167.883,00 – f. 147).Frustrada ou insuficiente a penhora de veículos, 

requisite-se à Receita Federal do Brasil, pelo sistema “Infojud”, a última 

declaração de imposto de renda do executado, ressaltando que a quebra 

do sigilo de informações só será realizada caso infrutíferas ou 

insuficientes as providências já determinadas, dado à excepcionalidade da 

medida, devendo ser observado o sigilo necessário em decorrência das 

informações patrimoniais do executado.Restando infrutíferas as referidas 

diligências, determino à exequente, em 05 (cinco) dias, promover os atos e 

diligências que lhe competem, indicando bens do devedor, passíveis de 

penhora ou, não havendo bens penhoráveis, manifestar-se nos termos do 

artigo 921, III, § 1º, do CPC.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 207761 Nr: 9244-37.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ADIR MASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMASO COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

-EIRELI-ME, MAURICIO DALMASO, RUDIMAR LUIZ DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE KOVALSKI - OAB:OAB/MT 

18.493/0, ANDREIA DE FREITAS COLLI - OAB:16044-MT, EDNALDO 

COLLI - OAB:18.247-MT, Vanessa Fernandes Marangoni - 

OAB:16574-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo o acordo celebrado pelas partes em 24.10.2016 (fls. 60/61), e 

declaro extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, "b", do CPC.

Custas processuais conforme dispõe o art. 90, § 2º, do CPC.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 266669 Nr: 7500-36.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEOMAR DOS SANTOS CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT que foi expedido NOVO ALVARÁ N. 375462-6/2017, em 

18/12/2017, devendo a parte autora acompanhar a liberação e pagamento 

pelo site do TJMT - DEPÓSITOS JUDICIAIS - CONSULTA PUBLICA DE 

ALVARÁS. Diante disso, remeto os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, nos termos do Prov. 12/2017-CGJ/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 172008 Nr: 6977-63.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FIRMINO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Intime-se a executada para pagamento, em 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 523, caput e § 1º do CPC.

Observe-se e cumpra-se o disposto nos arts. 348, 1.028, § 4º e 1.043 da 

CNGCGJ/MT.

Relego a análise do pedido de expedição de certidão de dívida judicial 

formulado pelo exequente em 28.9.2017 (fls. 193/196), para após o 

decurso do prazo estipulado para o cumprimento voluntário da obrigação.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 251042 Nr: 18815-95.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAMONER TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

SONNTAG - OAB:19.893-MT

 Reporto-me a decisão proferida, em 08.12.2016 (f. 111), que designou 

audiência de conciliação para 23.5.2017 (terça-feira) às 14:00 horas.

Entretanto, conforme consignado na ata da audiência realizada em 

23.5.2017 (f. 113), foi constatada a ausência das partes, apesar de 

devidamente intimadas, conforme certificado em 19.12.2016 (f. 112).

Pois bem. Diante da ausência injustificada das partes, resta prejudicada a 

tentativa de conciliação.

Considerando que a ausência das partes à audiência de conciliação 

constitui ato atentatório à dignidade da justiça, em observância ao artigo 

334, § 8º, do CPC, condeno ambas as partes ao pagamento de multa 

equivalente a um salário mínimo, a ser revertida em favor do Fundo de 

Apoio ao Judiciário do TJMT (Estado de Mato Grosso).

Em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito.

Não obstante, determino à autora, em 05 (cinco) dias, comprovar o 

pagamento dos honorários da mediadora/conciliadora, conforme decisão 

proferida em 08.12.2016 (f. 111).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 172587 Nr: 7505-97.2012.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI TEREZINHA ABRAÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A -BRADESCO 

FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 16.501-B, DIANDRO RAMOS LACERDA - 

OAB:MT/16.337-O, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A/MT

 Não obstante as razões esposadas pela autora em 12.9.2017 (f. 162), 

conforme decidido pela Quarta Câmara de Direito Privado do e. TJMT, no 

julgamento da Apelação nº 65785/2017, em 19.7.2017 (fls. 152/157), 

"compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor a expedição 

de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do 

protesto diretamente no Cartório de Protesto" [sic].

Diante disso, esgotada a prestação jurisdicional nos presentes autos, não 

havendo providências complementares, arquivem-se.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 184766 Nr: 5851-41.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SCHLICKMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO - TELEMAT CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513 OAB/DF

 Segundo consta, o processo já foi extinto em 16.12.2016 (f. 158), 

restando pendente, apenas, a restituição, ao exequente, do valor relativo 

às custas e taxas judiciais de distribuição.

Não obstante, considerando o teor da certidão lavrada pela escrivã em 

04.4.2017 (f. 162) e que já existe pedido de providências (Cód. 298264, f. 

166) em trâmite pela diretoria do foro versando sobre o caso, não 

havendo providências complementares, arquivem-se.

Intimem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 251617 Nr: 19138-03.2015.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DAMIAN PREVE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO DAMIAN PREVE NETO, Cpf: 

10904999149, Rg: 2485918, Filiação: Outro Rg. :. 237.096-mt, data de 

nascimento: 26/11/1948, brasileiro(a), natural de Tubarão-MG, casado(a), 

pecuarista, agropecuarista, agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.934,14 (Dois mil e novecentos e trinta e 

quatro reais e quatorze centavos), no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito à Procuradoria Estadual para a devidaExecução Fiscal, sem 

prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarcan naforma 

determinada das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mari Teresinha 

Nogueira, digitei.

Sinop, 17 de outubro de 2017

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 262424 Nr: 5097-94.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LOPES DE TOLEDO, JACIELE PAULA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CE & DOS SANTOS LTDA - ME (ECO 

CONSTRUÇÕES), JOSE NORBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REGINA BATISTA DA 

SILVA - OAB:20.619-MT, LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - OAB:MT 

20.091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo o pedido de desistência de produção antecipada de prova 

pericial, conforme requerido pelos autores em 11.9.2017 (fls. 141/143).

Por ora, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação 

designada para 27.02.2018 (f. 145), devendo os réus serem citados nos 

endereços indicados pelos autores (fls. 142/143).

Comunique-se a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., acerca da 

desistência dos autores quanto à produção da prova pericial.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 15098 Nr: 4368-30.2000.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PALMEIRA, MMG 

BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 441), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Considerando que os autos vieram conclusos em 28.8.2017 e, 

cuidando-se de ação em fase de cumprimento de sentença distribuída em 

14.11.2000, passo à sua análise e impulsionamento.

Em que pese as razões esposadas pela executa M.M.G Beneficiamento de 

madeiras Ltda., em 16.01.2017 (fls. 437/438), analisando as guias de 

pagamento referente ao parcelamento da condenação juntadas aos autos 

(fls. 418, 420, 422, 424, 426 e 427), constata-se que estão vinculadas à 

ação de execução fiscal cód. 78050 em tramite pela 6ª Vara Cível desta 

comarca, encontrando-se vinculadas a este processo somente a entrada 

de 30% do valor correspondente.

Na hipótese, resta evidente a litigância de má-fé por parte da executada 

em apresentar comprovantes de pagamentos já utilizados em outra ação.

Diante disso, defiro os pedidos formulados pelo Ministério Público em 

20.3.2017 (fls. 440/440v), e com fundamento no art. 81, do CPC, condeno 

a executada M.M.G Beneficiamento de madeiras Ltda., ao pagamento de 

multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, bem como efetuar o 

pagamento do débito devidamente atualizado.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130578 Nr: 9794-71.2010.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESOTTO & ROSSANI PRESOTTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MARIA CARNEIRO 

BUSTAMANTE SANTANA - OAB:7156-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARCOS APARECIDO DE AGUIAR, para 

devolução dos autos nº 9794-71.2010.811.0015, Protocolo 130578, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 167667 Nr: 2586-65.2012.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN RAFAEL MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO pessoalmente o autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito das diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação nos 

endereços indicados às fls. 56/59, sendo que a referida GUIA encontra-se 

disponível no site do TJ/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 179769 Nr: 560-60.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE NICOLASSA SOUZA PALÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBAS COUTO - 

OAB:OAB/MT 14546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212/MT, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:21714/PE, 

LIGIA PREVIDELLI RABELO - OAB:MT/15.252-B

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial e 

declaro rescindido o contrato celebrado entre a autora e a instituição 

financeira ré em 20.8.2012 (f. 32), relativo ao empréstimo de R$ 4.711,67 

(quatro mil, setecentos e onze reais e sessenta e sete centavos), a ser 

restituído em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) cada, com primeiro vencimento em 20.10.2012.Por 

conseguinte, defiro o pedido formulado pela autora no item “e” (f. 26), 

determinando o retorno das partes ao status quo ante, cabendo à ré 

restituir à autora os valores descontados indevidamente de sua folha de 

pagamento, relativos ao contrato referido no parágrafo anterior, de forma 

simples, devidamente corrigido, pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, desde cada desconto indevido (Art. 397 do CC 

e Súmula 43 do STJ).Condeno a ré ao pagamento de indenização por 

danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o 

evento danoso (20.10.2012 – data do vencimento da primeira parcela, f. 

32) e correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento.Ratifico a 

decisão proferida em 23.01.2013 (f. 38), sobretudo no tocante à multa 

astreintes fixada, entretanto, com fundamento no artigo 537, § 1º, I, do 

CPC, por ter se tornado excessiva, limito-a a R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais).Por fim, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais fixo 

em 15% (quinze por cento) do valor das condenações, mercê do artigo 

85, § 2º, do CPC.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 189243 Nr: 10588-87.2013.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON TORIANE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B, FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - OAB:18488/O, SAYONARA 

GORETTI BIOLCHI - OAB:MT16576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Diante disso, julgo procedente o pedido cautelar de exibição de 

documentos, ratificando a decisão proferida em 25.02.2015 (fls. 52/52v), 

com as retificações introduzidas pela decisão proferida em 21.9.2017 (fls. 

104/104v).Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do 

requerente, os quais, mercê do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 20% (vinte 

por cento) do valor atualizado da causa.Traslade-se cópia desta sentença 

para os autos da ação indenizatória Cód. 247140, em apenso, após, 

arquivem-se.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 191478 Nr: 13099-58.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIL SOLO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCO BACHA BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russian dos Santos - 

OAB:87932-OAB/rs

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 Em observância ao artigo 437, § 1º, do CPC, delibero ouvir as partes, em 

15 (quinze) dias, acerca da resposta apresentada pela Cooperativa de 

Crédito Sicredi em 22.9.2017 (f. 99).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 249742 Nr: 18121-29.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEBOM MADEIREIRA BOM JARDIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES, GRUPO ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA TEREZINHA BANTLE - 

OAB:OAB/MT 17363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, EVANDRO CÉZAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007512-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE PILGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1007512-96.2017.8.11.0015. Autora: Daniele Pilger. Ré: 

Loteadora Assai S/S Ltda. Cuida-se de ação revisional de contrato 

ajuizada em 21.6.2017 através do sistema informatizado “PJe”, por Daniele 

Pilger em face da Loteadora Assai S/S Ltda, à qual a autora atribuiu o 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, aduzindo não possuir 

condições de efetuar o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Não obstante, analisando detidamente os autos, denota-se que o valor 

atribuído à causa está equivocado, pois não corresponde à pretensão 

econômica visada pela autora com o ajuizamento da ação. Conforme 

disposto no art. 292, “caput” do CPC, o valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será: “I – na ação de cobrança de dívida, a 

soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e 
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de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II – 

na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; (...) V – na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI – na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles;” [sic]. Assim, considerando que o valor do contrato 

“sub judice” é de R$ 41.007,60 (quarenta e um mil e sete reais e sessenta 

centavos – Doc. Id. 8221061), que a autora requereu a condenação da ré 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano morais e de 

repetição de indébito calculada sobre R$ 281,40 (duzentos e oitenta e um 

reais e quarenta centavos – Doc. Id. 8221056), à luz do disposto nos arts. 

292, “caput”, I, II, V, VI e § 3º, do CPC, de ofício, corrijo o valor atribuído à 

causa (R$ 15.000,00) para R$ 46.570,40 (quarenta e seis mil quinhentos e 

setenta reais e quarenta centavos)[1] e determino as devidas retificações 

junto ao sistema informatizado “PJe”. Quanto ao pedido de assistência 

judiciária gratuita, em que pesem as razões esposadas pela autora, a 

simples declaração formal de que não possui condições de pagar as 

custas processuais não é absoluta, podendo ser relativizada diante do 

caso concreto (nesse sentido, STJ: AgRg no REsp nº 141.426/MG, 

Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, p. 27.4.2012). 

Na espécie, cabe observar o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF, uma vez 

que o pedido da autora foi embasado em singelas declarações de 

hipossuficiência financeira e de “renda autônoma” [sic, Doc. Id. 8221053], 

não havendo nos autos documentos que comprovem a sua real e atual 

situação econômica. Além disso, compulsando os autos, constata-se que 

a autora comprovou o pagamento das parcelas avençadas no contrato 

“sub judice” apenas até novembro de 2016, restando, portanto, pendente 

a comprovação de pagamento das parcelas referentes aos meses de 

dezembro/2016, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2017, nos 

termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC. Posto isso, com fundamento nos 

artigos 5º, LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” (a “contrario sensu”), 321, 

“caput” e 330, §§ 2º e 3º, do CPC e em observância às orientações da 

CGJ (ofícios circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), 

indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, 

por não estar comprovada sua hipossuficiência financeira, facultando-lhe, 

em 15 (quinze) dias, complementar a inicial com o comprovante de 

pagamento das custas e taxas processuais, bem como das parcelas 

avençadas, compreendidas entre dezembro de 2016 e o ajuizamento da 

ação (junho de 2017). Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 01 de agosto de 

2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito [1] R$ 41.007,60 (contrato 

“sub judice”) + R$ 5.000,00 (danos morais) + R$ 562,80 (repetição de 

indébito) = R$ 46.570,40.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007497-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVALDO DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1007497-30.2017.8.11.0015. Autor: Erisvaldo de Jesus 

Ferreira. Ré: Loteadora Assai S/S Ltda. Cuida-se de ação revisional de 

contrato ajuizada em 21.6.2017 através do sistema informatizado “PJe”, 

por Erisvaldo de Jesus Ferreira em face da Loteadora Assai S/S Ltda, à 

qual o autor atribuiu o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, aduzindo 

não possuir condições de efetuar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Não obstante, analisando detidamente os autos, denota-se que o 

valor atribuído à causa está equivocado, pois não corresponde à 

pretensão econômica visada pelo autor com o ajuizamento da ação. 

Conforme disposto no art. 292, “caput” do CPC, o valor da causa constará 

da petição inicial ou da reconvenção e será: “I – na ação de cobrança de 

dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora 

vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da 

ação; II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato 

jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; (...) V – na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI – 

na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à 

soma dos valores de todos eles;” [sic]. Assim, considerando que o valor 

do contrato “sub judice” é de R$ 63.931,25 (sessenta e três mil 

novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos – Doc. Id. 

8216905), que o autor requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano morais e de repetição de indébito 

calculada sobre R$ 442,40 (quatrocentos e quarenta e dois reais e 

quarenta centavos – Doc. Id. 8216903), à luz do disposto nos arts. 292, 

“caput”, I, II, V, VI e § 3º, do CPC, de ofício, corrijo o valor atribuído à causa 

(R$ 15.000,00) para R$ 69.816,05 (sessenta e nove mil oitocentos e 

dezesseis reais e cinco centavos)[1] e determino as devidas retificações 

junto ao sistema informatizado “PJe”. Quanto ao pedido de assistência 

judiciária gratuita, em que pesem as razões esposadas pelo autor, a 

simples declaração formal de que não possui condições de pagar as 

custas processuais não é absoluta, podendo ser relativizada diante do 

caso concreto (nesse sentido, STJ: AgRg no REsp nº 141.426/MG, 

Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, p. 27.4.2012). 

Na espécie, cabe observar o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF, uma vez 

que o pedido do autor foi embasado em singela declaração de 

hipossuficiência financeira (Doc. Id. 8216911), não havendo nos autos 

documentos que comprovem a sua real e atual situação econômica. Posto 

isso, com fundamento nos artigos 5º, LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” (a 

“contrario sensu”), 321, “caput”, do CPC e em observância às orientações 

da CGJ (ofícios circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), 

indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, por 

não estar comprovada sua hipossuficiência financeira, facultando-lhe, em 

15 (quinze) dias, complementar a inicial com o comprovante de 

recolhimento das custas e taxas processuais. Cumpra-se e intimem-se. 

Sinop/MT, 01 de agosto de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito 

[1] R$ 63.931,25 (contrato “sub judice”) + R$ 5.000,00 (danos morais) + R$ 

884,80 (repetição de indébito) = R$ 69.816,05.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011631-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE CAMPOS (AUTOR)

ADAO FRANCISCO MADRUGA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1011631-03.2017.8.11.0015. Autores: Adão Francisco 

Madruga da Silva e Maria Conceição de Campos. Ré: BV Incorporação 

Ltda. Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. indenizatória ajuizada 

em 14.10.2017 através do sistema informatizado “PJe”, na qual os autores 

aduzem, em síntese, que: “1. Os autores adquiriram da Requerida um 

imóvel denominado lote n.º 19, quadra n.º 06, com áreas de 300,00m² 

(trezentos metros quadrados). 2. Após o pagamento de quarenta e três 

parcelas no valor total de R$ 18.114,65 (dezoito mil cento e quatorze reais 

e sessenta e cinco centavos), a parcela teve reajustes que acabaram por 

comprometer a subsistência do Autor, que é APOSENTADO e percebe 

mensalmente um salário mínimo. 3. Isto posto, optou pela resilição do 

contrato, momento em que foi informado pela Requerida que do valor total 

pago, seria descontada o percentual de 30% (trinta inteiros por cento) a 

título de compensação custos administrativos e taxa de venda (Cláusula 

Quarta, item 4.3, (i) do Contrato). 4. Ademais, haveria ainda o desconto de 

20% a título de honorários advocatícios e, mais, PIS e COFINS, outros 

impostos e tributos [sic] e outras despesas comprovadas pela devedora. 

5. O saldo remanescente seria pago em igual quantidade de parcelas 

pagas pelo Autor. 6. Está pacificado na jurisprudência que a penalidade 

por rescisão do contrato, como no caso em comento, é de 10% (dez 

inteiros por cento) em média e a restituição do valor deve ser em parcela 

única. 7. Pelo exposto, a intenção da Requerida em restituir somente 70% 

(setenta inteiros por cento) do valor pago pelos Autores e, ainda, em 

dezenas de parcelas, é desarrazoada e abusiva, razão pela qual se 

propõe a presente ação, a fim de que a Requerida seja condenada a 

restituir o equivalente a 90% (noventa inteiros por cento) do valor pago 

pelos Autores, em parcela única, acrescida de juros a partir da citação e 
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correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, por ser 

medida lídima de JUSTIÇA” [sic – Doc. Id. 10291728, fls. 02/03]. Em razão 

disso, requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita e, liminarmente, “a antecipação da tutela, inaudita altera parte, para 

o fim de que seja a Requerida compelida a não efetuar qualquer tipo de 

cobrança judicial ou extrajudicial em nome dos Autores, bem como que 

impossibilite a Requerida de efetuar quaisquer anotações em nome dos 

Autores junto aos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de fixação de 

astreintes, em valor suficiente a desestimular a Requerida de eventual 

intento de resistir ou não cumprir a ordem, sugerindo-se a quantia diária de 

R$ 1.000,00 (um mil reais)” [sic – Doc. Id. 10291728, fls. 13/14]. No mérito, 

formularam pedido no sentido de “reconhecer a ocorrência da resilição 

contratual. Bem como, seja a Requerida compelida a restituir aos Autores 

os valores pagos, devidamente corrigidos monetariamente desde cada 

desembolso, retendo-se, se o caso, o percentual de 10% (dez por cento) 

de tais valores, como forma de compensar a Requerida por eventuais 

despesas incorridas. Por fim, que o valor seja restituído em parcela única 

com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar 

da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada 

parcela” [sic – Doc. Id. 10291728, f. 14]. A inicial veio instruída com cópia 

digitalizada de procuração, de declaração de hipossuficiência econômica, 

dos documentos pessoais dos autores, do contrato “sub judice” e extrato 

de parcelas vincendas (Docs. Id. 10291725/10291722). É a síntese 

necessária. Decido. De início, em consulta aos sistemas informatizados 

“Renajud” e “Infojud”, constata-se que os autores não possuem 

registrados em seus nomes bens materiais suficientes para ilidir a 

declaração de hipossuficiência que instrui a petição inicial (Doc. Id. 

10291730), razão pela qual, com fundamento nos arts. 5º, LXXIV, da CF 

c.c. 98, “caput”, do CPC, concedo-lhes os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Quanto ao pedido liminar, os autores alegam, em 

resumo, que embora em 19.11.2013, de livre e espontânea vontade, 

tenham assinado o contrato “sub judice” (Doc. Id. 10291722), o reajuste 

anual (Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA) das parcelas 

avençadas acabou onerando demasiadamente o cumprimento da 

obrigação, sendo que os compradores não possuem mais condições 

financeiras de adimpli-las. Em razão disso, procuraram a ré para 

formalizar a rescisão contratual, porém, não concordam com os termos de 

rescisão do contrato “sub judice”, requerendo, liminarmente, seja a ré 

cominada a não efetuar cobranças das parcelas vincendas e não inserir 

restrições de crédito aos nomes dos autores em decorrência dessas. Pois 

bem. O “Instrumento Particular de Venda e Compra de Lote, com Pacto 

Adjeto de Alienação Fiduciária” (Doc. Id. 10291722) prevê expressamente 

em sua cláusula quarta, item 4.3, “(i)” que: “4.3. No caso de distrato nos 

termos ora tratados, observado o item 4.1.1, serão apuradas as quantias 

pagas pelo comprador, atualizadas de acordo com o critério utilizado para 

o pagamento das prestações e, delas serão descontadas, também 

atualizadas, monetariamente, as despesas e prejuízos incorridos pela 

vendedora, respeitado o disposto no artigo 53 e parágrafos da Lei 

8.078/90, incluindo, mas não se limitando às remunerações listadas a 

seguir, observando-se o descrito no item 4.7: (i) Custos administrativos e 

de promoção de venda à taxa 30% (trinta por cento) sobre os valores até 

então recebidos pela vendedora;” [sic – Doc. Id. 10291722, f. 08] Na 

espécie, os autores, em 19.11.2013, de livre e espontânea vontade, 

assinaram o contrato “sub judice”, não podendo, agora, afirmarem que só 

tomaram conhecimento das condições de rescisão contratual após a 

celebração do negócio jurídico. Todavia, embora seja lícito à ré, “in casu”, 

reter parcialmente o valor das parcelas pagas pelo autor, de fato, o 

percentual de retenção estipulado na cláusula quarta, item 4.3, “(i)” (30%) 

revela-se abusivo e desproporcional, consoante entendimento 

jurisprudencial do TJSP e STJ, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

RESCISÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS PELO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 53 DA LEI 8.078/90. 

DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO FIXA DEVOLUÇÃO EM 30% DOS 

VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73: em 

contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a 

cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos 

somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de 

resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por 

culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata 

restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, 

em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao 

desfazimento (REsp 1.300.418/SC, de relatoria do eminente Ministro Luis 

Felipe Salomão, DJe de 10/12/2013). 2. No caso em apreço, o eg. Tribunal 

a quo estabeleceu que a recorrente retivesse 10% (dez por cento) dos 

valores pagos pelo consumidor, o que, ainda que em menor valor do que o 

pretendido pela recorrente, representa devolução parcial. Rejeitada a 

alegada violação ao art. 53 do CDC, pois tal norma não garante à parte 

recorrente a retenção de 30% dos valores pagos pelo consumidor. 3. 

Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência 

desta eg. Corte, o apelo nobre esbarra no óbice da Súmula 83/STJ. 4. 

Agravo regimental desprovido” [sic, g. n.] – STJ: AgRg no AREsp nº 

200.968/SP, Relator: Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do 

TRF da 5ª Região), 4ª Turma, j. 16.11.2017, p. 22.11.2017. Além disso, 

mesmo o comprador que não honrou com as obrigações assumidas no 

contrato de compra e venda tem direito à rescisão contratual, pois 

ninguém pode ser compelido a contratar e manter-se vinculado a um 

contrato indesejável ou que não possa cumprir[1]. Com efeito, se o 

contrato de compra e venda objeto da ação será rescindido, pertinente e 

oportuna a pleiteada suspensão de cobrança das parcelas vincendas, 

sendo que as partes deverão retornar ao “status quo ante” e o imóvel 

urbano (lote) objeto do contrato “sub judice” será restituído à empresa ré, 

restando caracterizada a verossimilhança das alegações formuladas na 

petição inicial (CPC 300, “caput”, “in limine”). Quanto à cobrança das 

parcelas, considerando que os autores não comprovaram a data de 

comunicação da intensão rescisória à ré, deve ser adotada, como marco 

inicial da suspensão de cobranças, a data de ajuizamento da presente 

ação de rescisão contratual – 14.10.2017. Por sua vez, o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo (CPC 300, “caput”, “in fine”) se 

consubstancia no fato de que, com o passar do tempo, mais e mais 

parcelas vincendas se tornarão vencidas, aumentando ainda mais o débito 

dos autores, que pretendem a rescisão contratual justamente por não 

possuírem condição financeira para efetuarem o pagamento das parcelas 

avençadas. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 300, 

“caput”, do CPC, concedo, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada na 

inicial e determino a suspensão das parcelas referentes ao “Instrumento 

Particular de Venda e Compra de Lote, com Pacto Adjeto de Alienação 

Fiduciária” (celebrado em 19.11.2013 – Doc. Id. 10291722) com 

vencimento a partir de 14.10.2017, devendo a ré abster-se de efetuar a 

cobrança ou inserir restrições de crédito em nome dos autores Adão 

Francisco Madruga da Silva e Maria Conceição de Campos em decorrência 

das referidas parcelas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite de 100 (cem) salários mínimos. Em prosseguimento, 

determino a citação da ré para os termos da ação e, à luz do art. 334, do 

CPC, designo audiência de conciliação para 10.4.2018 (terça-feira), às 

15:00 horas. Em observância ao disposto nos artigos 168, caput, §§ 1º e 

2º e 169, “caput”, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, “caput”, do 

Provimento nº 09/2016-CM, bem como na decisão proferida em 20.9.2017 

pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de 

Justiça (protocolo CIA nº 0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 

2344/2017-DJA), podem as partes, de comum acordo, escolher o 

conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação, 

que podem ou não estar cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o 

local da sessão de conciliação/mediação diretamente com o respectivo 

prestador de serviços. Todavia, optando as partes por um dos 

conciliadores credenciados, diante da disponibilidade e interesse em atuar 

como mediadora judicial em audiências de tentativa de conciliação, 

inclusive nas causas que tramitem sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita, nomeio como conciliadora judicial Priscila Stella Nogueira Munhoz, 

a  q u a l  p o d e  s e r  c o n t a t a d a  a t r a v é s  d o  e - m a i l 

“adv.priscila.munhoz@gmail.com”. A audiência será realizada no Fórum 

desta comarca (sala 40 ou 48) e, considerando que os 

conciliadores/mediadores, mesmo credenciados, não recebem outra 

espécie de remuneração pelo múnus, porquanto ainda não realizado 

concurso público para a criação de quadro próprio de conciliadores pelo 

TJMT (CPC, art. 167, § 6º), desde já, fixo os honorários do 

conciliador/mediador em R$ 120,00 (cento e vinte reais), por hora de 

trabalho. Considerando que os autores são beneficiários da assistência 

judiciária gratuita, em observância ao artigo 1º, § 2º, do Provimento nº 

09/2016-CM c.c. 169, § 2º, do CPC, até que haja regulamentação acerca 
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do percentual de audiências não remuneradas (a serem suportadas pelas 

câmaras privadas de mediação ou conciliadores credenciados), os 

honorários do mediador, dado à sua natureza de despesa processual, 

serão pagos ao final, pelo vencido. Caso vencidos os autores, a despesa 

deverá ser suportada pelo Estado de Mato Grosso ou, havendo 

composição através da mediação, rateada entre as partes. Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Cumpra-se e intimem-se. 

Sinop/MT, 06 de dezembro de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de 

Direito [1] Nesse sentido, TJDFT: Ap. nº 20100112035498, Relatora: Desª. 

Fátima Rafael, 2ª Turma Cível, j. 23.10.2013, p. 11.11.2013.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006385-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS (AUTOR)

ABRIICAM ATIVIDADE BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS NA INDUSTRIA, 

COMERCIO E AGRONEGOCIO MUNDIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA OLIVEIRA BRITTO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1006385-26.2017.8.11.0015. Autora: Abricam Atividade 

Brasileira de Investimentos na Indústria, Comércio e Agronegócio Mundial 

Ltda. Rés: Construtora Oliveira Britto Ltda e Fernanda Cláudia Cabral May. 

Vistos em correição. Reporto-me à decisão proferida em 04.8.2017 (Doc. 

Id. 9263643), que corrigiu o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00) para R$ 

11.700.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais), e facultou à autora, 

em 15 (quinze) dias, complementar a inicial com o comprovante de 

recolhimento das custas e taxas judiciais complementares, os 

comprovantes de eventuais perdas, danos e lucros cessantes já 

existentes, cópia dos anexos da “Escritura Pública de Compromisso para 

Desenvolvimento de Empreendimento e outras Avenças” [sic – Doc. Id. 

7301584] e cópias atualizadas das matrículas nº 23.017 e 23.018 do CRI 

local. Em 29.8.2017 (Docs. Id. 9659331/9659737), a autora emendou a 

petição inicial, indicando o valor das alegadas perdas e danos (R$ 

441.686,38), lucros cessantes (R$ 955.440,00) e requerendo a inclusão 

de Loreni Battistella dos Santos (detentora de 20% das quotas sociais da 

ré Ativa Multi Empreendimentos Ltda à época dos fatos). A autora ainda 

pugnou pela readequação do valor da causa (R$ 11.700.000,00) para R$ 

1.496.126,38 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil cento e vinte e 

seis reais e trinta e oito centavos), correspondentes à soma das perdas e 

danos, lucros cessantes e “anulação da 4ª Alteração Contratual e 

Consolidação Contratual da Empresa Ativa Multi Empreendimentos Ltda” 

[sic – Doc. Id. 9659331, f. 07]. Ao final, requer ainda seja autorizado o 

recolhimento das custas e taxas judiciais (R$ 18.461,46) em 36 (trinta e 

seis) parcelas mensais e sucessivas, mercê do art. 98, § 6º, do CPC, ou, 

subsidiariamente, que seja “deferido o pagamento das custas e taxas 

judiciais ao final do processo em razão da impossibilidade momentânea da 

autora de realizar o pagamento por inexistência de movimentação 

financeira” [sic – Doc. Id. 9659331, f. 12]. É a síntese necessária. Decido. 

Com relação ao valor atribuído à causa, nos termos do art. 292, “caput”, 

do CPC, “o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e 

será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resilição, a resilição ou a rescisão de ato 

jurídico, o valor do ato ou o de sua parte incontroversa” [sic]. Porém, 

embora o contrato “sub judice” tenha por objeto construções imobiliárias 

de grande proporção, a causa não possui conteúdo econômico 

imediatamente aferível, sendo que na decisão proferida em 04.8.2017 

(Doc. Id. 9263643), por se aproximar mais da pretensão econômica visada 

com o ajuizamento da ação do que o valor inicialmente atribuído pela 

autora (R$ 10.000,00), foi corrigido o valor da causa para R$ 

11.700.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais), com base no valor 

venal dos imóveis aonde as obras deveriam ser realizadas. Em 29.8.2017 

(Docs. Id. 9659331/9659737), ao emendar a petição inicial, a autora 

indicou o valor das perdas e danos (R$ 441.686,38) e lucros cessantes 

(R$ 955.440,00) alegados na petição inicial, proporcionando melhor 

visibilidade da sua pretensão econômica com o ajuizamento da presente 

ação. Ainda, a autora pretende a “anulação da 4ª Alteração Contratual e 

Consolidação Contratual da Empresa Ativa Multi Empreendimentos Ltda” 

[sic – Doc. Id. 9659331, f. 07], indicando que o valor da referida alteração 

seria equivalente a R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), totalizando o 

valor que pretende atribuir à causa – R$ 1.496.126,38 (um milhão, 

quatrocentos e noventa e seis mil cento e vinte e seis reais e trinta e oito 

centavos). “In casu”, o contrato objeto da ação não faz qualquer menção 

a valores das obras, tampouco ao seu valor total, ou seja, não possui 

conteúdo econômico imediatamente aferível. Assim, considerando que, por 

ora, não é possível aferir o valor do contrato “sub judice”, à luz dos 

princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e do 

disposto no art. 292, VI, e § 3º, do CPC, defiro o pedido formulado pela 

autora e corrijo o valor atribuído à causa para R$ 1.496.126,38 (um milhão, 

quatrocentos e noventa e seis mil cento e vinte e seis reais e trinta e oito 

centavos), com as devidas anotações junto ao sistema informatizado 

“PJe”. Quanto ao pedido de recolhimento das custas e taxas processuais 

de forma parcelada ou ao final do processo, com o advento do NCPC, além 

da assistência judiciária gratuita para todos os atos processuais (art. 98, 

“caput”), ainda é possível a concessão dos referidos benefícios em 

relação a apenas alguns atos (art. 98, § 5º) ou o parcelamento das 

despesas que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento 

(art. 98, § 6º). Porém, para concessão de qualquer das modalidades do 

benefício, é necessário que a parte comprove a hipossuficiência 

financeira, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF, o que não ocorreu no 

caso. Em que pesem as razões esposadas pela autora, a simples 

declaração formal de que não possui condições de pagar as custas 

processuais não é absoluta, podendo ser relativizada diante do caso 

concreto (nesse sentido, STJ: AgRg no REsp nº 141.426/MG, Relator: 

Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, p. 27.4.2012). Na 

espécie, a autora, pessoa jurídica com finalidade lucrativa, não apresentou 

qualquer comprovante da hipossuficiência financeira alegada, ônus que 

lhe incumbia para concessão dos benefícios pleiteados. De igual forma, 

quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, a 

autora não apresentou qualquer inovação fático-jurídica significativa que 

demonstre a impossibilidade de efetuar o recolhimento imediato das custas 

e taxas processuais complementares. Oportuno salientar o entendimento 

jurisprudencial do TJMT (AI nº 70.768/2015, Relator: Desembargador 

Guiomar Teodoro Borges, 6ª Câmara Cível, j. 08.7.2015, p. 13.7.2015), no 

sentido de que “a regra é que as despesas e custas judiciais de modo 

geral devem ser pagas no ato da distribuição da inicial e somente se 

admite seu recolhimento para ocasião outra desde que comprovada a real 

impossibilidade ou necessidade no momento exigível, circunstância que 

não se visualiza no caso em exame” [sic]. Diante de todo o exposto, com 

fundamento nos arts. 5º, LXXIV, c.c. 98, “caput”, 321, “caput”, do CPC (a 

“contrario sensu”) e em observância às orientações da CGJ (ofícios 

circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), indefiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, por não estar 

comprovada a sua hipossuficiência financeira, facultando-lhe, em 15 

(quinze) dias, complementar a inicial com os comprovantes de 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de extinção da 

demanda, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo (CPC 485, IV)[1]. Por fim, considerando que 

Loreni Battista dos Santos, além de administradora da autora Abricam 

Atividade Brasileira de Investimentos na Indústria, Comércio e Agronegócio 

Mundial Ltda e sócia da Incorporadora Ouro e Arte Ltda (integrante do 

quadro societário da autora), também figurou como parte no “compromisso 

para desenvolvimento de empreendimento e outras avenças” [sic] 

celebrado em 21.6.2010 (Doc. Id. 9659431), resta evidente a sua 

legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda, razão pela 

qual defiro o pedido formulado pela autora em 29.8.2017 (Docs. Id. 

9659331/9659737) e determino a inclusão de Loreni Battista dos Santos 

no polo ativo da ação, com as devidas anotações no sistema 

informatizado “PJe”. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 19 de setembro de 

2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito [1] “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO REVISIONAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

PRAZO CONCEDIDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS 

- PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – INÉRCIA DA PARTE – ART. 485, INCISO, IV DO 

CPC - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – 

NÃO ENQUADRAMENTO NO § 1º, DO ART. 485 DO CPC - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido a gratuidade de justiça 

indeferida, e não tendo a parte autora comprovado no prazo determinado 

o recolhimento das custas iniciais, mostra-se acertada a sentença que 
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julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no ART. 

485, inciso IV, do CPC. A questão relativa à custa é pressuposto de 

continuidade regular do feito, não sendo caso de intimação pessoal do 

autor, pois não se enquadra no art. 485, § 1º do CPC” [sic, g. n.] – TJMT: 

Ap nº 4.036/2017, Relatora: Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1ª 

Câmara de Direito Privado, j. 18.4.2017, p. 25.4.2017.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013477-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O R DA CRUZ & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1013477-55.2017.8.11.0015. Autora: O. R. da Cruz & Cia Ltda 

– ME. Ré: Banco do Brasil S/A. Cuida-se de Ação de Revisional de 

Contrato (Cédula de Crédito Bancária) ajuizada em 12.12.2017 através do 

sistema informatizado “PJe”, por O. R. da Cruz & Cia Ltda – ME em face de 

Banco do Brasil S/A, à qual a autora atribuiu o valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), porém, aduzindo não possuir condições de efetuar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Pois bem. De início, analisando 

detidamente os autos, denota-se que o valor atribuído à causa (R$ 

50.000,00) está equivocado, pois não corresponde à pretensão 

econômica visada pela autora com o ajuizamento da ação. Conforme 

disposto no art. 292, II, do CPC, o valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será, “na ação que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controversa” [sic]. Assim, considerando que a autora pretende a revisão 

da Cédula de Crédito Bancária nº 427.007.659, dessume-se que a quantia 

correspondente à sua pretensão econômica com o ajuizamento da ação é 

de, pelo menos, R$ 70.806,01 (setenta mil oitocentos e seis reais e um 

centavo), conforme narrado na própria petição inicial (Doc. Id. 11090626, 

f. 27). Em razão disso, à luz do disposto nos arts. 292, II e § 3º, do CPC, 

de ofício, corrijo o valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) para R$ 

70.806,01 (setenta mil oitocentos e seis reais e um centavo – Doc. Id. 

11090626, f. 27) e determino as devidas retificações junto ao sistema 

informatizado “PJe”. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, em 

que pesem as razões esposadas pela autora, a simples declaração formal 

de que não possui condições de pagar as custas processuais não é 

absoluta, podendo ser relativizada diante do caso concreto (nesse 

sentido, STJ: AgRg no REsp nº 141.426/MG, Relator: Ministro Luís Felipe 

Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, p. 27.4.2012). Na espécie, cabe observar 

o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF, uma vez que o pedido da empresa 

autora foi embasado apenas em singelas declarações formuladas na 

própria inicial, não havendo nos autos documentos que comprovem a sua 

real e atual situação econômica. Pelo contrário, tratando-se a autora de 

pessoa jurídica com finalidade lucrativa, a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita se dará em situações excepcionalíssimas e 

desde que comprovada a necessidade da benesse[1], o que não ocorreu 

“in casu”. Posto isso, com fundamento nos artigos 5º, LXXIV, da CF c.c. 

98, “caput” (a “contrario sensu”), 321, “caput”, do CPC e em observância 

às orientações da CGJ (ofícios circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 

708/2013-CSC/CGJ), indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita 

formulado pela autora, por não estar comprovada sua hipossuficiência 

financeira, facultando-lhe, em 15 (quinze) dias, complementar a inicial com 

o comprovante de recolhimento das custas e taxas processuais. 

Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 15 de janeiro de 2018. Mario Augusto 

Machado Juiz de Direito [1]“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – 

INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

PESSOA JURÍDICA – CONDIÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO 

– DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária 

ao interesse da parte não autoriza, de per si, o acolhimento dos embargos 

de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os 

vícios insertos no artigo 1022 do Código de Processo Civil. O benefício da 

justiça gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica em situações 

especialíssimas, desde que comprovada necessidade da benesse. O 

Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas 

partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os 

argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou 

jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito” [sic, g. n.] – TJMT: 

ED nº 108829/2017, Desª. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 3ª 

Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2017, p. 19.12.2017.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006955-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE FERREIRA DA SILVA RIMOLI (REQUERENTE)

LEONARDO RIMOLI PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO)

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1006955-12.2017.8.11.0015. Autores: Leonardo Rimoli Pedro 

e Michelle Ferreira da Silva Rimoli. Ré: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A. 

Em que pesem as razões esposadas pelos autores, a simples declaração 

formal de que não possuem condições de pagar as custas processuais 

não é absoluta, podendo ser relativizada diante do caso concreto (nesse 

sentido, STJ: AgRg no REsp nº 141.426/MG, Relator: Ministro Luís Felipe 

Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, p. 27.4.2012). Na espécie, cabe observar 

o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF, uma vez que o pedido dos autores foi 

embasado apenas em singelas declarações de hipossuficiência financeira 

(Doc. Id. 8003466), não havendo nos autos documentos que comprovem a 

sua real situação econômica. Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 5º, LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” (a “contrario sensu”), 321, 

“caput”, do CPC e em observância às orientações da CGJ (ofícios 

circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), indefiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores, por não estar 

comprovada a sua hipossuficiência financeira, facultando-lhes, em 15 

(quinze) dias, complementarem a inicial com o comprovante de 

recolhimento das custas e taxas processuais. Intimem-se. Sinop/MT, 15 de 

janeiro de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004879-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1004879-15.2017.8.11.0015. Autora: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Marcelo Ferreira da Cruz. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 13.4.2017 através 

do sistema informatizado “PJe”, na qual a autora aduz, em síntese, que 

administra os grupos de consórcio nº 021, 193 e 197, sendo que na 

assembleia realizada em 16.11.2015, foram contempladas as cotas nº 

8.811/021, 9.512/193 e 9.516/197, de titularidade do réu Marcelo Ferreira 

da Cruz, razão pela qual as partes celebraram, em 26.11.2015, o 

“Instrumento Particular de Compra e Venda de Bens Móveis Com Pacto 

Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças – 

Unificação de Cotas” nº 267 – 5 500078709 9516/197, no valor total de R$ 

63.810,00 (sessenta e três mil oitocentos e dez reais), a ser pago em 68 

(sessenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, tendo por objeto o 

financiamento do automóvel HONDA/Civic EXS, ano/modelo 2012/2013, de 

cor branca, placa OBN8978, Renavam nº 504197924. Porém, o réu não 

cumpriu com as obrigações pactuadas, tornando-se inadimplente a partir 

das parcelas com vencimento em 12.12.2016, sendo que o débito, 

atualizado até a data de ajuizamento da ação, perfaz o total de R$ 

43.690,91 (quarenta e três mil seiscentos e noventa reais e noventa e um 
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centavos). Em razão disso, requer, liminarmente, a busca e apreensão do 

automóvel alienado fiduciariamente. É a síntese necessária. Decido. A 

inicial veio instruída com cópias digitalizadas do “Instrumento Particular de 

Compra e Venda de Bens Móveis Com Pacto Adjeto de Alienação 

Fiduciária em Garantia e Outras Avenças – Unificação de Cotas” nº 267 – 

5 500078709 9516/197 e da respectiva notificação extrajudicial (Doc. Id. 

6081682), restando comprovada a relação contratual entre as partes e a 

inadimplência do réu. Do mesmo modo, está comprovado o periculum in 

mora, consubstanciado no receio de que o réu, notificado que está acerca 

do débito, venha a deteriorar ou ocultar o bem, causando prejuízos 

financeiros irreparáveis, ou de difícil reparação à autora. A mora do 

devedor restou comprovada pela sua notificação extrajudicial (Doc. Id. 

6081682, f. 14). Posto isso, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69, concedo, liminarmente, a busca e apreensão do automóvel 

HONDA/Civic EXS, ano/modelo 2012/2013, de cor branca, placa OBN8978, 

Renavam nº 504197924, a ser realizada no endereço informado pela 

autora na inicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com o representante da autora, indicado na petição 

inicial. O mandado deverá, também, ter por objeto a citação do réu, para 

apresentar resposta em 15 (quinze) dias, bem como para os fins do artigo 

3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Por fim, remetam-se as informações 

processuais solicitadas pelo Ouvidor-Geral Luís Aparecido Bortolussi 

Júnior por intermédio do ofício nº 40/2018-DOJ – Manifestação nº 

0001696-64.2018.8.11.0000 (cópia anexa). Cumpra-se e intimem-se. 

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007542-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. V. (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor Dr. RODRIGO FRASSETTO GOES para que no 

prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito ante o não cumprimento do mandado de citação, 

conforme certidão de ID 11182743.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1008712-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDINEI FAVATO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AMELIO GUERRA (EMBARGADO)

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1008712-41.2017.8.11.0015 

EMBARGANTE: JOAO CLAUDINEI FAVATO EMBARGADO: ROBERTO 

CARLOS SCATAMBULI, JOAO AMELIO GUERRA Vistos, etc. Em consulta 

aos autos da carta precatória nº 1005245-76.2017.8.11.0040 através do 

sistema PJE, verifico que o Sr. Oficial de Justiça não logrou êxito em 

cumprir o mandado de reintegração de posse do veículo Chevrolet 

Camaro, placa NSB-9981, razão pela qual defiro o pedido ID 10678174 

para determinar a intimação do requerido Roberto Carlos Scatambuli para 

que proceda a entrega do referido veículo ao autor, no prazo de cinco 

dias, sob pena de multa que fixo em R$ 10.000,00. Considerando a revelia 

dos embargados, ID 10773255, determino a intimação das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, além das já constantes 

dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob 

pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013679-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILVO SEBOLD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1013679-32.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: ADILVO SEBOLD REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

Vistos, etc... Intime-se o autor para que cumpra o disposto no art. 319, VII 

do CPC, manifestando o seu interesse ou não na audiência de conciliação, 

bem como, cumpra o disposto no art. 3º, § 2º da Lei Estadual nº 7.603/01 

e no art. 463 da CNGC, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 

Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013729-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013729-58.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA REQUERIDO: MARCOS 

ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO Vistos, etc... Intime-se a Requerente para 

que efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito 

na forma como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral 

de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005976-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA WALTER (REQUERENTE)

C. W. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

Intimar a advogada do autor Dr.ª LETICIA DOS SANTOS BORGES para que, 

querendo, no prazo de quinze (15) dias apresente impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1013491-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTO MANENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO)

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1013491-39.2017.8.11.0015 

AUTOR: ANILTO MANENTE RÉU: COLONIZADORA SINOP S A Vistos, etc... 

Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a Sra. 

Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria 

Geral da Justiça de Mato Grosso. Intime-se o autor para que, no prazo de 

15 dias, adeque a petição inicial para o Novo Código de Processo Civil, que 

está em vigor desde 18/03/2016, uma vez que o procedimento sumário 

não tem previsão no Novo CPC, sob pena de indeferimento da inicial, bem 

como para que cumpra o disposto no art. 3º, § 2º da Lei Estadual nº 

7603/01 e no art. 463 da CNGC, trazendo aos autos a declaração de 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001933-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor Dr. JAMIL ALVES DE SOUZA para que no 

prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito ante o não cumprimento do mandado de citação, 

conforme certidão de ID 11208736.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008731-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. I. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. P. (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor Dr. FRANCISCO DUQUE DABUS para que no 

prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito ante o não cumprimento do mandado de citação, 

conforme certidão de ID 11206338.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001641-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA CAROLINA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sinop - MT 

JUIZO DA Terceira Vara EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇAS AUTOS N.º 

1001641-22.2016.8.11.0015 AÇÃO: EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

CONTRA DEVEDOR SOLVENTE EXEQÜENTE(S): COLONIZADORA SINOP S 

A EXECUTADO(A, S): NAYARA CAROLINA DE SOUZA Endereço: RUA 

DAS DOMBÉIAS, 745, JARDIM DAS OLIVEIRAS, SINOP - MT - CEP: 

78552-370 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/11/2016 VALOR DO 

DÉBITO: R$ 14.774,09 PRIMEIRA PRAÇA: Dia 5/3/2018, às 14 horas. 

SEGUNDA PRAÇA: Dia 19/3/2018, às 14 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO 

DAS PRAÇAS : Átrio do Fórum desta Comarca, sito na Praça dos Três 

Poderes, 175, Bairro: Centro, Cidade: Sinop-MT Cep:78550000, Fone: 

(66)3520-3800 DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): Um imóvel urbano denominado 

de lote nº 14, da quadra nº 23, com área de 360,00 (trezentos e sessenta) 

metros quadrados, localizado na Zona 04, sito a rua das Dombéias, nº 745 

– Jardim das Oliveiras, Gleba Celeste, 3ª Parte, constante do loteamento e 

perímetro urbano da cidade de Sinop - MT. Limites e confrontações: 

Nordeste: Rua das Dombéias, com 12,00 metros; Sudeste: data 13, com 

30,00 metros; Sudoeste: data 21, com 12,00 metros; Noroeste: data 15, 

com 30,m00 metros. Sobre o referido lote existe uma construção em 

alvenaria medindo aproximadamente 25mx6m; ou seja, 150,00 m2 (cento e 

cinquenta) metros quadrados, com (03) - três quartos, sala, cozinha, (02)- 

dois banheiros, coberta com telhas de eternit, sem forro, piso de cimento 

queimado, todo murado, sem portão. LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) 

BEM(NS): Rua das Dombéias, nº 745 – Jardim das Oliveiras, Sinop - MT 

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 120.000,00 ÔNUS, RECURSO OU 

CAUSA PENDENTE: ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da 

avaliação. Não havendo licitantes ou oferta nessas condições na primeira 

data, na segunda data o(s) bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo 

maior lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a 

hipótese de preço vil (CPC, arts. 886, 891 e 899). OBSERVAÇÃO: Caso 

o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) não seja(m) 

encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam intimados do ato através do 

presente edital. Não havendo expediente nos dias acima designados, fica 

desde já designado o próximo dia útil para a realização do ato. Eu, NIRLEI 

APARECIDA ALVES MARTINEZ BOTIN, digitei. Sinop - MT, 19 de dezembro 

de 2017. Vânia Maria Nunes da Silva Gestora Judicial Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001641-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA CAROLINA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada do credor Dr.ª SIMONE BESOLD para que no prazo de 

cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de intimação da venda judicial, no 

bairro Jardim das Oliveiras, devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ. Ainda, para que compareça perante esta 

escrivania e retire o Edital de Venda Judicial para que seja providenciada a 

sua publicação em jornal local de ampla circulação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010774-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA DAMASCENO DA ROSA RIOS (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro setor comercial, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004465-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER JOSE SEVERINO DUTRA (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada do autor Dr.ª CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI 

para que no prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito conforme determinado nas decisões 

abaixo transcritas. Vistos, etc... Defiro o pedido de penhora e bloqueio 

on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 
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12.482,37 (doze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete 

centavos), ID. 10397456. Confirmado o bloqueio, transfira o numerário 

para a Conta Judicial Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, intimando-se o executado, art. 854, § 2º do novo CPC. Não 

havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, proceda 

com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo o exequente ser intimado para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, expeça-se o competente mandado de penhora, 

remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da 

dívida. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge 

do executado, se casado for. Recaindo a penhora em bem móvel, 

determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o § 2º do art. 840 do 

novo CPC, os bens penhorados somente serão depositados em poder do 

executado, com a expressa anuência do exequente ou nos casos de 

difícil remoção, e também por que o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrados bens em 

nome do devedor, intime-se o exequente para que indique bens passiveis 

de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO Vistos, 

etc... A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da 

quantia penhorada na conta do devedor. Cumpra-se o último despacho. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005358-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARACI MEMSING KROETZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (EXECUTADO)

IVANILDO R VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE TAVARES DOS REIS OAB - SP267088 (ADVOGADO)

 

Intimar a advogada do credor Dr.ª CAMILA VILCHES LEMES para que no 

prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito conforme determinado nas decisões abaixo 

transcritas. Vistos, etc... Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, 

nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 44.203,20 

(quarenta e quatro mil, duzentos e três reais e vinte centavos), ID. 

9106746. Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta 

Judicial Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

intimando-se os executados (art. 854, § 2º, CPC). Não havendo conta 

corrente ou aplicação em nome dos executados, proceda com a busca de 

bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, devendo a exequente 

ser intimada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida. Recaindo a penhora 

em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges dos executados, se 

casados forem. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 

remoção, pois, conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens 

penhorados somente serão depositados em poder do executado com a 

expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e 

também por que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a 

prisão civil do depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em 

caso de alimentos. Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, 

intime-se a exequente para que indique bens passiveis de penhora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO Vistos, etc... A teor do 

disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor. Cumpra-se o último despacho. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005358-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARACI MEMSING KROETZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (EXECUTADO)

IVANILDO R VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE TAVARES DOS REIS OAB - SP267088 (ADVOGADO)

 

Intimar a advogada do devedor Dr.ª CAROLINE TAVARES DOS REIS das 

decisões abaixo transcritas. Vistos, etc... Defiro o pedido de penhora e 

bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de 

R$ 44.203,20 (quarenta e quatro mil, duzentos e três reais e vinte 

centavos), ID. 9106746. Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para 

a Conta Judicial Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

intimando-se os executados (art. 854, § 2º, CPC). Não havendo conta 

corrente ou aplicação em nome dos executados, proceda com a busca de 

bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, devendo a exequente 

ser intimada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida. Recaindo a penhora 

em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges dos executados, se 

casados forem. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 

remoção, pois, conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens 

penhorados somente serão depositados em poder do executado com a 

expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e 

também por que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a 

prisão civil do depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em 

caso de alimentos. Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, 

intime-se a exequente para que indique bens passiveis de penhora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO Vistos, etc... A teor do 

disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor. Cumpra-se o último despacho. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008213-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER HOEGER (RÉU)

FERNANDA LETTICIA CRETO PAES HOEGER (RÉU)

PAES HOEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

 

Intimar o advogado do credor Dr. CARLOS ALBERTO BAIÃO para que no 

prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito ante o não cumprimento do mandado de citação, 

conforme certidão de ID 11170484.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001745-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ACRINORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALMO RAMOS DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS 

para que no prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito ante o não cumprimento do mandado 

de citação, conforme certidão de ID 11153197.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006650-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO OAB - SP152916 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA 

AZEVEDO para que no prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito ante o não cumprimento do 

mandado de citação, conforme certidão de ID 11188977.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000493-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON LEONIR KYNAST (EXECUTADO)

POLO MODAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. MAURO PAULO GALERA MARI para que 

no prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito conforme determinado nos despachos abaixo 

transcritos. Vistos, etc... Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, 

nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 116.083,47 

(cento e dezesseis mil, oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), 

ID. 9750763. Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta 

Judicial Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

intimando-se os executados (art. 854, § 2º, CPC). Não havendo conta 

corrente ou aplicação em nome dos executados, proceda com a busca de 

bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, devendo a exequente 

ser intimada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida. Recaindo a penhora 

em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges dos executados, se 

casados forem. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 

remoção, pois, conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens 

penhorados somente serão depositados em poder do executado com a 

expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e 

também por que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a 

prisão civil do depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em 

caso de alimentos. Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, 

intime-se a exequente para que indique bens passiveis de penhora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO VISTOS, ETC... Conforme 

informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o executado 

possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a dívida, 

razão pela qual determino que se cumpra o último despacho. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000493-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON LEONIR KYNAST (EXECUTADO)

POLO MODAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do devedor Dr. MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA 

dos despachos abaixo transcritos. Vistos, etc... Defiro o pedido de 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 116.083,47 (cento e dezesseis mil, oitenta e três reais e 

quarenta e sete centavos), ID. 9750763. Confirmado o bloqueio, transfira o 

numerário para a Conta Judicial Única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, intimando-se os executados (art. 854, § 2º, CPC). Não 

havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, proceda 

com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo a exequente ser intimada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, expeça-se o competente mandado de penhora, 

remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da 

dívida. Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os 

cônjuges dos executados, se casados forem. Recaindo a penhora em 

bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o § 2º do art. 

840 do CPC, os bens penhorados somente serão depositados em poder 

do executado com a expressa anuência do exequente ou nos casos de 

difícil remoção, e também por que o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrados bens em 

nome dos devedores, intime-se a exequente para que indique bens 

passiveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO VISTOS, 

ETC... Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, 

embora o executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo 

para quitar a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último 

despacho. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001111-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR MENDES NUNES FILHO (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado e devedor Dr. VITOR MENDES NUNES SILVA das 

decisões abaixo transcritas. Vistos, etc... Defiro o pedido de penhora e 

bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de 

R$ 125.514,35 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e quatorze reais e 

trinta e cinco centavos), ID. 9356210. Confirmado o bloqueio, transfira o 

numerário para a Conta Judicial Única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, intimando-se o executado, art. 854, § 2º do novo CPC. Não 

havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, proceda 

com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo o exequente ser intimado para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, expeça-se o competente mandado de penhora, 

remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da 

dívida. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge 

do executado, se casado for. Recaindo a penhora em bem móvel, 

determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o § 2º do art. 840 do 

novo CPC, os bens penhorados somente serão depositados em poder do 

executado, com a expressa anuência do exequente ou nos casos de 

difícil remoção, e também por que o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrados bens em 

nome do devedor, intime-se o exequente para que indique bens passiveis 

de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO VISTOS, 

ETC... Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, 

embora o executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo 

para quitar a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último 

despacho. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009872-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

MARIA NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DOS REIS (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. MARCO ANDRÉ HONDA FLORES para 

que no prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito conforme determinado nas decisões abaixo 

transcritas. VISTOS, ETC... Proceda à busca de endereço dos Executados 

Maria Nunes da Silva e Antônio Marcos dos Reis através dos sistemas de 
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informação disponíveis ao Poder Judiciário. Após, cumpra-se o despacho 

inicial nos endereços onde ainda não tenha havido diligências. Caso a 

diligência supra reste infrutífera, intime-se o Exequente para que requeira 

a citação por edital no prazo de cinco dias. Havendo requerimento, cite-se 

os executados por edital, este com o prazo de 20 dias, do teor do 

despacho inicial. Findo o prazo editalício, e expirado o prazo de 15 dias, e 

não havendo manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do 

Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser 

intimado desta nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem 

como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos. Com relação à ré 

devidamente citada Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda – 

Epp, defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do 

provimento CGJ nº 004/2007, no valor de 178.325,80 (cento e setenta e 

oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), ID. 10439926. 

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC. Não havendo conta corrente ou 

aplicação em nome dos executados, expeça-se o competente mandado de 

penhora, remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para 

garantia da dívida. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, 

também, o cônjuge da executada, se casada for. Recaindo a penhora em 

bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o § 2º do art. 

840 do novo CPC, os bens penhorados somente serão depositados em 

poder do executado, com a expressa anuência do exequente ou nos 

casos de difícil remoção, e também por que o Supremo Tribunal Federal 

declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo 

encontrados bens em nome da devedora, intime-se a exequente para que 

indique bens passiveis de penhora. Com o bloqueio de qualquer quantia, 

façam-me os autos cls. para decisão. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO Vistos, etc... O numerário penhorado 

não garante o juízo, razão pela qual determino que se cumpra o último 

despacho. Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009366-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L V BORGES - TRANSPORTES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE AZEVEDO OLIVEIRA JUNIOR OAB - MG77241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARVOREAR FERT - NUTRICAO VEGETAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1009366-28.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: L V BORGES - TRANSPORTES - ME EXECUTADO: 

ARVOREAR FERT - NUTRICAO VEGETAL LTDA - ME Vistos, etc... Cite-se 

o réu para integrar a relação processual. Considerando o Ofício nº 

088/2017/CEJUSC informando que os mediadores/conciliadores 

certificados pelo NUPEMEC suspenderam os seus trabalhos a partir de 

09/10/2017, eis que não desejam trabalhar gratuitamente como voluntários, 

e levando-se em consideração a extensa pauta de audiências deste 

magistrado, em homenagem ao princípio da celeridade processual, 

FACULTO ao interessado na realização da audiência de 

conciliação/mediação de forma mais célere, se dirigir à escrivania deste 

juízo no prazo de 15 (quinze) dias e optar pela designação da audiência 

com algum dos conciliadores/mediadores certificados e constantes na lista 

cadastral, negociando livremente o valor e pagamento dos honorários 

diretamente com ele, nos termos do art. 169 do CPC e anexo único do 

Provimento nº 009/2016/CM (Tabela de Honorários). Desejando uma das 

partes a realização da audiência e havendo o pagamento dos honorários 

do conciliador, por qualquer das partes, delibero: Determino ao Sr. 

Conciliador que observe o disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo 

realizar mais de 01 (uma) sessão de conciliação ou mediação, conforme o 

caso, dentro do prazo de 02 (dois) meses após a realização da primeira 

sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação ou 

mediação e não havendo acordo, o réu deverá contestar a ação no prazo 

do art. 335, I do CPC, sob pena de revelia (art. 344 do CPC). Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Quedando-se inerte, ou 

discordando da sugestão supra, designo audiência de conciliação a ser 

realizada perante este juízo no dia 03/07/2018, às 15:00 horas, devendo 

as partes a ela comparecer, sob pena de incidir a multa do art. 334, § 8º 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013610-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO VALDIR SCHAFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1013610-97.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: INACIO VALDIR SCHAFER REQUERIDO: KARINA DOS 

SANTOS Vistos, etc... Defiro ao Autor os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Cite-se a Ré para integrar a relação processual. 

Considerando o Ofício nº 088/2017/CEJUSC informando que os 

mediadores/conciliadores certificados pelo NUPEMEC suspenderam os 

seus trabalhos a partir de 09.10.2017, eis que não desejam trabalhar 

gratuitamente como voluntários, e levando-se em consideração a extensa 

pauta de audiências deste magistrado, em homenagem ao princípio da 

celeridade processual, FACULTO ao interessado na realização da 

audiência de conciliação/mediação de forma mais célere, se dirigir à 

escrivania deste juízo no prazo de 15 dias e optar pela designação da 

audiência com algum dos conciliadores/mediadores certificados pelo 

NUPEMEC constantes na lista cadastral, negociando livremente o valor e 

pagamento dos honorários diretamente com ele, nos termos do art. 169 do 

CPC e anexo único do Provimento nº 009/2016/CM (Tabela de Honorários). 

Desejando uma das partes a realização da audiência e havendo o 

pagamento dos honorários do conciliador, por qualquer das partes, 

delibero: Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 334, 

§ 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou 

mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a 

realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa 

de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão 

contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC, sob pena de revelia art. 

344 CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do 

CPC, constando do mandado as respectivas advertências legais. 

Quedando-se inerte, ou discordando da sugestão supra, designo 

audiência de conciliação a ser realizada perante este juízo no dia 

05/07/2018, às 15:00 horas, devendo as partes a ela comparecer, sob 

pena da multa do art. 334, § 8º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1007575-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

NIVEA ANA HUBER (DEPRECADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. SÉRVIO DE TÚLIO DE BARCELOS para 

que no prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito ante o não cumprimento do mandado de citação 

conforme certidão de ID 9666462, bem como advertí-lo de que a não 

manifestação ocasionará a devolução da deprecata no estado em que se 

encontra.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013594-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1013594-46.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: LETICIA DOS SANTOS BORGES REQUERIDO: UNIMED 

NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

de urgência e indenização por danos morais que Leticia dos Santos 

Borges move contra UNIMED Norte do Mato Grosso – Cooperativa de 

Trabalho Médico. Aduz a autora ser portadora de “rinite alérgia CID10 J30 

(RA) e urticária CID10 L50.6” e necessita do tratamento denominado 

“Imunoterapia Dessensibilizante o quanto antes, para que ocorra melhora 

clínica”. Alega que seu médico indicou como tratamento o uso de cinco 

gotas sublingual 1x ao dia até o término do frasco, e que cada frasco da 

medicação dura apenas 40 dias, no entanto ao solicitar o referido 

tratamento à requerida, ela negou o custeio do procedimento, ao 

fundamento de que não há cobertura contratual, razão pela qual ingressou 

em juízo visando a obtenção de tutela de urgência fim de obrigar a 

requerida a custear o tratamento. É o relato do necessário. DECIDO. 

Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Compulsando os 

autos, verifico que o tratamento indicado pelo médico que assiste a autora 

denomina-se “Imunoterapia Dessensibilizante”, e consiste em pingar 

diariamente 5 gotas de uma vacina debaixo da língua, durante sete 

semanas, doc. ID 11133495. O médico sugere ainda que a autora realize 

orçamento da referida vacina nos laboratórios Alergofar e Imunotech. 

Conforme se depreende dos documentos ID 11133515 e ID 11133520, a 

autora solicitou que a requerida lhe fornecesse o medicamento 

denominado Alergofar (vacina antialérgica), no entanto esta negou o 

referido tratamento ante a ausência de cobertura contratual. Compulsando 

o contrato entabulado entre as partes, doc. ID 11133525, verifico na 

cláusula 8ª que estão excluídos do plano de saúde as despesas 

decorrentes de “3. Fornecimento de medicamentos para tratamento 

domiciliar” e “18. Aplicação de vacinas”. Ora, o tratamento indicado pelo 

médico que assiste a autora é justamente uma vacina que ela deve utilizar 

em casa, o que evidencia a expressa exclusão de cobertura contratual, 

razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência. Ademais, ao que 

tudo indica, essa ação deveria ter sido direcionada contra o Estado e o 

Município, para, através do SUS, obter o medicamento. Considerando que 

a autora manifestou não ter interesse na realização da audiência de 

conciliação/mediação, determino a citação da Ré para integrar a relação 

processual, intimando-a para que se manifeste em cinco dias sobre o 

interesse ou não na realização da referida audiência. Havendo interesse, 

façam-me os autos cls. para designar audiência de conciliação, caso 

contrário, ficará a Ré advertida de que o prazo para a contestação tem 

início a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, art. 

335, II do CPC, ou após o prazo de 05 dias concedidos para sua 

manifestação. Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao 

Poder Judiciário, verifico que inexistem elementos que desabonem a 

declaração de hipossuficiência firmada pela autora, doc. ID 11133490, 

razão pela qual defiro a ela os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Indefiro o pedido de prioridade na tramitação dos presentes autos, eis que 

rinite alérgica CID10 J30 (RA) e urticária CID10 L50.6, pelo senso comum, 

não podem ser consideradas doenças graves, além do que inexiste 

qualquer declaração do médico, que assiste a autora, de que ela 

necessita do tratamento com extrema urgência ou que ela corre risco de 

morte devido às referidas enfermidades. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009366-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L V BORGES - TRANSPORTES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE AZEVEDO OLIVEIRA JUNIOR OAB - MG77241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARVOREAR FERT - NUTRICAO VEGETAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1009366-28.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: L V BORGES - TRANSPORTES - ME EXECUTADO: 

ARVOREAR FERT - NUTRICAO VEGETAL LTDA - ME Vistos, etc... Cite-se 

o réu para integrar a relação processual. Considerando o Ofício nº 

088/2017/CEJUSC informando que os mediadores/conciliadores 

certificados pelo NUPEMEC suspenderam os seus trabalhos a partir de 

09/10/2017, eis que não desejam trabalhar gratuitamente como voluntários, 

e levando-se em consideração a extensa pauta de audiências deste 

magistrado, em homenagem ao princípio da celeridade processual, 

FACULTO ao interessado na realização da audiência de 

conciliação/mediação de forma mais célere, se dirigir à escrivania deste 

juízo no prazo de 15 (quinze) dias e optar pela designação da audiência 

com algum dos conciliadores/mediadores certificados e constantes na lista 

cadastral, negociando livremente o valor e pagamento dos honorários 

diretamente com ele, nos termos do art. 169 do CPC e anexo único do 

Provimento nº 009/2016/CM (Tabela de Honorários). Desejando uma das 

partes a realização da audiência e havendo o pagamento dos honorários 

do conciliador, por qualquer das partes, delibero: Determino ao Sr. 

Conciliador que observe o disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo 

realizar mais de 01 (uma) sessão de conciliação ou mediação, conforme o 

caso, dentro do prazo de 02 (dois) meses após a realização da primeira 

sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação ou 

mediação e não havendo acordo, o réu deverá contestar a ação no prazo 

do art. 335, I do CPC, sob pena de revelia (art. 344 do CPC). Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Quedando-se inerte, ou 

discordando da sugestão supra, designo audiência de conciliação a ser 

realizada perante este juízo no dia 03/07/2018, às 15:00 horas, devendo 

as partes a ela comparecer, sob pena de incidir a multa do art. 334, § 8º 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011680-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES DA PENHA PIANISSOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1011680-44.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: INES DA PENHA PIANISSOLA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc... Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência que Ines da Penha 

Pianissola move em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Aduz a autora que é titular da Unidade Consumidora – UC nº 

6/488746-9, instalada em sua residência, no bairro Jardim das Palmeiras. 

Afirma que, no dia 04/08/2017, a empresa ré realizou uma vistoria em sua 

UC, ocasião em que a equipe técnica responsável constatou supostas 

irregularidades no relógio medidor de energia elétrica, dentre as quais 

indicou o “desvio de energia no ramal de entrada”, conforme consta do 

Termo de Ocorrência e Inspeção n° 619565 (ID. 10316579 e ID. 10316587 

– pág. 01/02). Informa que alguns meses após a realização da 

mencionada vistoria recebeu uma notificação de débito no valor de R$ 

1.990,72, referente à recuperação do consumo de 06 (seis) meses (ID. 

10316173 – pág. 01/02 e ID. 10316309). Alega que a fiação da rede 

elétrica de sua residência nunca foi substituída e está em avançado 

estado de degradação, bem como jamais ter interferido no medidor de 

energia elétrica ou permitido que terceiros o fizessem, razão pela qual 

discorda do procedimento de aferição realizado de forma unilateral e 

arbitrária pela ré. Diante disso, pretende que seja concedida a tutela 

antecipada de urgência para que sejam suspensos os efeitos do Termo de 

Ocorrência e Inspeção lavrado pela ré (TOI n° 619565), bem como para 

que esta se abstenha de efetivar a suspensão do fornecimento de energia 

da UC em questão. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 300 do Código 

de Processo Civil, estabelece que a tutela de urgência será concedida 

quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Neste contexto, 

observa-se que a lei exige a presença concomitante dos requisitos acima 

mencionados para que se mostre possível à concessão da tutela de 

urgência. Ao compulsar detidamente os autos, verifico que o autor apenas 
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questiona as atividades desenvolvidas pelos funcionários da ré e afirma 

que as conclusões obtidas durante a vistoria realizada foram arbitrárias, 

mas não juntou documentos aptos a demonstrar a probabilidade de suas 

alegações e sequer apresentou argumentos substanciais que pudessem 

supri-los. Ademais, observo que através do documento de ID. 10316173 – 

pág. 01 (carta ao cliente) a concessionária ré advertiu o consumidor 

acerca da possibilidade de apresentar recurso administrativo em caso de 

discordância, mas este se manteve inerte. Portanto, entendo que neste 

momento processual inexistem elementos que evidenciem as alegações da 

autora, as quais somente poderão ser melhor compreendidas após a 

manifestação da concessionária ré, e eventualmente com a realização de 

perícia técnica. No que concerne à suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, estando regular o pagamento das contas mensais é inadmissível 

que a concessionária suspenda o fornecimento do serviço como forma de 

compelir o usuário ao pagamento de débito relativo à recuperação de 

consumo, que configura dívida pretérita e deverá ser exigida através das 

vias ordinárias de cobrança. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS 

PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO 

DO QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos 

termos da jurisprudência do STJ, o corte no fornecimento de energia 

elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. Para tais casos, deve a companhia utilizar-se dos meios 

ordinários de cobrança, pois não se admite qualquer espécie de 

constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do 

Código de Defesa do Consumidor. 2. Hipótese em que o corte no 

fornecimento de energia é consequência de débitos pretéritos, apurados 

unilateralmente e decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, 

caracterizando, assim, a ilegalidade da suspensão. [...] Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 257.749/PE, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 08/02/2013) 

Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico da concessionária ré 

(https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/e

xtrato-e-2via.aspx?cdc=6/488746-9), verifico que a autora está 

inadimplente não só quanto à fatura inerente à recuperação do consumo 

supostamente não registrado (R$ 1.990,72), a qual foi emitida em 

28/09/2017 e cujo vencimento ocorreu em 30/11/2017, mas também quanto 

a todas as subsequentes, ou seja, desde outubro de 2017, razão pela 

qual concedo a tutela de urgência apenas em relação a fatura referente a 

recuperação de consumo, determinando que a requerida se abstenha de 

efetuar o corte energia elétrica na UC da autora com referência a essa 

dívida, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de 

descumprimento desta ordem. No mais, ausentes os requisitos exigidos 

pelo art. 300 do CPC, indefiro o pedido de tutela antecipada para 

suspender os efeitos do TOI. Defiro à autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Cite-se e intime-se ré do teor desta decisão e para que 

integre a relação processual. Considerando o Ofício nº 088/2017/CEJUSC 

informando que os mediadores/conciliadores certificados pelo NUPEMEC 

suspenderam os seus trabalhos a partir de 09/10/2017, eis que não 

desejam trabalhar gratuitamente como voluntários, e levando-se em 

consideração a extensa pauta de audiências deste magistrado, em 

homenagem ao princípio da celeridade processual, FACULTO ao 

interessado na realização da audiência de conciliação/mediação de forma 

mais célere, se dirigir à escrivania deste juízo no prazo de 15 (quinze) dias 

e optar pela designação da audiência com algum dos 

conciliadores/mediadores certificados e constantes na lista cadastral, 

negociando livremente o valor e pagamento dos honorários diretamente 

com ele, nos termos do art. 169 do CPC e anexo único do Provimento nº 

009/2016/CM (Tabela de Honorários). Desejando uma das partes a 

realização da audiência e havendo o pagamento dos honorários do 

conciliador, por qualquer das partes, delibero: Determino ao Sr. Conciliador 

que observe o disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de 

01 (uma) sessão de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do 

prazo de 02 (dois) meses após a realização da primeira sessão. 

Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação ou mediação e 

não havendo acordo, a ré deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I 

do CPC, sob pena de revelia (art. 344 do CPC). Observe-se o disposto no 

artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as 

respectivas advertências legais. Quedando-se inerte, ou discordando da 

sugestão supra, designo audiência de conciliação a ser realizada perante 

este juízo no dia 03/07/2018, às 15:30 horas, devendo as partes a ela 

comparecer, sob pena de incidir a multa do art. 334, § 8º do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008462-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI MASIERO POZZOBON (EMBARGANTE)

WILSON ROQUE POZZOBON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GIACOMELI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado dos embargantes Dr. JOÃO PAULO AVANSINI 

CARNELOS para que esclareça a qual agência e conta do Banco 

Santander pertence o cheque nº 559 que pretende seja exibida a 

microfilmagem em juízo, esclarecendo ainda se o titular da referida conta é 

Fernando Gaspari ou Fernanda Gaspari, eis que mencionam os dois 

nomes nos autos, no prazo de cinco dias, bem como de todos os termos 

da decisão abaixo transcrita. Vistos, etc. Trata-se de embargos à 

execução opostos por Wilson Roque Pozzobon e Juraci Maziero 

Pozzobon contra José Carlos Giacomeli em razão da ação de execução nº 

1005649-08.2017.8.11.0015, em apenso. Após breve narrativa fática, os 

embargantes aduziram três preliminares, as quais passo a analisar 

minuciosamente uma a uma. A primeira preliminar arguida pelos 

embargantes diz respeito à nulidade da execução, uma vez que após o 

pedido de emenda à inicial, o embargado/exequente visa executar as 

parcelas vencidas e vincendas da escritura pública celebrada entre as 

partes. Muito embora na petição de emenda ID 8842712 o 

embargado/exequente discorra acerca da possibilidade da inclusão das 

parcelas vincendas no feito executivo, a verdade é que esta simples 

menção, por si só, não torna nulo todo o processo de execução, eis que 

até o presente momento o débito exequendo diz respeito apenas e tão 

somente com relação “às parcelas vencidas e multa contratual, 

atualizados em R$ 1.983.366,13 (um milhão novecentos e oitenta e três mil 

trezentos e sessenta e seis reais e treze centavos)”, ou seja, apenas se 

está executando o débito líquido, certo e exigível, razão pela qual rejeito a 

preliminar, com a ressalva de que as parcelas vincendas do título devem 

ser executadas em ação própria, ainda que por dependência. Neste 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

SUSPENSÃO DA PRAÇA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE 

PARCELAS VINCENDAS NO CÁLCULO EXEQUENDO. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 290 C/C ART. 598 DO CPC . A antecipação dos efeitos da tutela 

recursal é condicionada ao preenchimento dos requisitos do art. 273 , CPC 

, consubstanciados pela existência de prova inequívoca e apta ao juízo de 

verossimilhança das alegações do postulante, além de fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. Caso em que a suspensão do 

leilão não oferece prejuízo a ambas as partes, em contrapartida a sua 

realização, que poderá ocasionar prejuízo ao agravado. No que se refere 

à inclusão, no cálculo exequendo, das parcelas do contrato de compra e 

venda de imóvel que se venceram no curso do feito executivo, tem-se que 

inaplicável a disposição dos arts. 290 c/c 598 do CPC , mormente porque 

vai de encontro aos requisitos do ajuizamento da ação de execução 

contidos no art. 586 , também do diploma processual. Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. Decisão monocrática. (Agravo de Instrumento 

Nº 70062796719, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 27/11/2014) Na sequência, os 

embargantes aduzem ser nula a execução ante a prática de agiotagem 

pelo embargado/exequente, pugnando pela extinção do feito executivo. 

Fundamentam sua pretensão, dentre outros, no fato de que outorgaram a 
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escritura pública com garantia hipotecária ao embargado/exequente 

quando sofriam graves ameaças de cobradores, afirmando ainda que o 

Sr. José Carlos Giacomeli é reconhecido agiota na região, conforme já 

reconhecido pelo E. TM/MT. Ocorre que a verificação da prática de 

agiotagem na operação realizada entre as partes litigantes demanda 

dilação probatória para a sua constatação, seja através da oitiva de 

testemunhas, seja através de perícia, razão pela qual deixo para analisar 

a referida preliminar com o mérito dos presentes embargos. Insta salientar 

que, conforme entendimento constante no acórdão colacionado aos autos 

pelos próprios embargantes, ID 8842735, “ainda que reconhecida a prática 

de agiotagem, tal circunstância não importa na extinção automática da 

ação de execução, porquanto, nesses casos, devem ser declaradas 

nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio 

jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites 

legais, a teor do que dispõem o art. 184 e o art. 591, ambos do Código 

Civil”. Por fim, os embargantes afirmam que a inicial da execução é inepta, 

uma vez que não houve o cumprimento do disposto no art. 798, I, “b”, do 

CPC, eis que não foi instruída com o demonstrativo do débito atualizado. A 

Lei Processual Civil pátria orienta-se no sentido de se conferir a máxima 

efetividade ao processo. Daí a possibilidade de se emendar a inicial 

quando eivada de vícios sanáveis, a inteligência dos artigos 771, 

parágrafo único c/c 321 e 801, todos do CPC. Importa ressaltar que a 

regra contida no art. 801 do CPC possui como destinatário o juiz, que, 

verificando a existência de vício ou irregularidade, deve determinar o seu 

suprimento, mesmo que a inépcia da inicial tenha sido arguida pela parte 

contrária. Em homenagem aos princípios da instrumentalidade e efetividade 

processuais, é necessário se aproveitar o já existente nos autos. Nesse 

sentido, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que, 

ante a ausência ou insuficiência da planilha de demonstração do débito 

atualizado e de documentos essenciais, deve-se oportunizar ao 

exequente a emenda da inicial, mesmo quando já opostos os embargos do 

devedor, por apreço ao princípio da instrumentalidade das formas (Min. 

Castro Filho no AG 428.638-SC, 3ª Turma, DJ 10.04.2003). Desta forma, 

considerando que o vício arguido pelos embargantes foi devidamente 

sanado através dos cálculos ID 9453153 do processo de execução, 

rejeito a preliminar. Por oportuno, determino a juntada da decisão proferida 

no RAI nº 1008097-96.2017.8.11.0000 nos presentes embargos, eis que 

foi juntada de forma equivocada no processo executivo. Conforme 

decisão monocrática proferida no RAI nº 1008097-96.2017.8.11.0000, a 

douta Desembargadora Relatora cassou a decisão ID 9024689 e 

determinou a reanálise dos efeitos a serem atribuídos aos embargos, 

conforme requisitos do art. 919, § 1º do CPC. Referido dispositivo legal 

dispõe, como regra, que os embargos à execução não terão o efeito 

suspensivo, contudo, havendo o requerimento do embargante, o juiz 

poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que presentes os 

requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), bem como que a 

execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 

Muito embora a decisão deste Magistrado tenha sido sucinta, ela deixou 

claro que naquele momento a execução não se encontrava garantida, 

logo, de nada adiantaria analisar os demais requisitos exigidos pelo art. 

919, § 1º do CPC, eis que referido dispositivo exige o preenchimento de 

ambos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, não havendo 

margem para outro entendimento. Referida decisão foi proferida em 

19.07.2017, ID 9024689, data em que, como dito, o processo executivo 

não se encontrava garantido por penhora, depósito ou caução. Ocorre 

que posteriormente, em data de 04.08.2017, houve a penhora de um 

imóvel rural de propriedade dos devedores, o qual foi avaliado em dez 

milhões de reais. Assim, considerando que a dívida exequenda perfaz 

aproximadamente dois milhões de reais, atualmente a execução se 

encontra garantida, cumprindo parcialmente o que determina o art. 919, § 

1º do CPC. No entanto, além do requisito supra, referido dispositivo exige 

também, para a concessão do efeito suspensivo, a presença dos 

requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Compulsando a 

inicial dos embargos, verifico que os embargantes defendem a tese de 

que foram ameaçados e coagidos pelo embargado a assinarem a escritura 

pública exequenda; que o embargado é um agiota conhecido na região e 

cobrou juros extorsivos de 2,5% ao mês; que quitaram até a 13ª parcela 

do contrato, além das três preliminares já analisadas supra. Vislumbro 

ainda no tópico “F”, mais especificamente no parágrafo “F7”, ID 8842694, 

que na melhor das hipóteses, caso os embargos sejam julgados totalmente 

procedentes, o embargado ainda possuirá um crédito de R$ 5.957.064,71, 

isso se levarmos em consideração uma eventual inadimplência das 

parcelas futuras e o aviamento das respectivas execuções. Conforme se 

depreende do processo executivo em apenso, autos nº 

1005649-08.2017.8.11.0015, atualmente o embargado/exequente 

persegue o crédito referente apenas às parcelas vencidas, que perfazem 

atualmente R$ 1.983.366,13, ID 9453149 do referido processo. Ora, se o 

débito exequendo atual perfaz menos de dois milhões de reais, e o valor 

incontroverso, considerando as parcelas vincendas, beira os seis milhões 

de reais, fácil é concluir pela ausência de risco ao resultado útil do 

processo, logo, não há que se falar no deferimento do efeito suspensivo 

aos presentes embargos, até porque nenhuma das teses ventiladas pelos 

embargantes é capaz de anular a execução ou ilidir a dívida, sem que 

antes se proceda a instrução do feito, razão pela qual indefiro o pedido de 

efeito suspensivo aos presentes embargos. As partes são legítimas e 

estão bem representadas. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, e, não havendo vícios ou 

irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o processo. 

Intimem-se os embargantes para que esclareçam a qual agência e conta 

do Banco Santander pertence o cheque nº 559 que pretendem seja 

exibida a microfilmagem em juízo, esclarecendo ainda se o titular da 

referida conta é Fernando Gaspari ou Fernanda Gaspari, eis que 

mencionam os dois nomes nos autos. Prazo de cinco dias. Com a 

resposta, oficie-se à respectiva agência do referido Banco para que traga 

aos autos a microfilmagem da cártula no prazo de 10 dias, sob pena de o 

responsável responder pelos danos a que vier dar causa. Com a juntada 

do documento aos autos, intimem-se as partes para que se manifestem em 

cinco dias. Defiro as provas requeridas, notadamente a testemunhal. 

Designo o dia 17/05/2018 às 13:30 horas, data da audiência de instrução e 

julgamento, devendo as partes a ela comparecer para prestarem 

depoimento pessoal. Intime-as, constando do mandado as advertências do 

art. 385, § 1º do C.P.C. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 15 dias, art. 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão, devendo 

as partes observarem o disposto no art. 455 e seus parágrafos do CPC, 

para, se for o caso, fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido 

artigo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008462-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI MASIERO POZZOBON (EMBARGANTE)

WILSON ROQUE POZZOBON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GIACOMELI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1008462-08.2017.8.11.0015 

EMBARGANTE: WILSON ROQUE POZZOBON, JURACI MASIERO 

POZZOBON EMBARGADO: JOSE CARLOS GIACOMELI Vistos, etc. 

Trata-se de embargos à execução opostos por Wilson Roque Pozzobon e 

Juraci Maziero Pozzobon contra José Carlos Giacomeli em razão da ação 

de execução nº 1005649-08.2017.8.11.0015, em apenso. Após breve 

narrativa fática, os embargantes aduziram três preliminares, as quais 

passo a analisar minuciosamente uma a uma. A primeira preliminar arguida 

pelos embargantes diz respeito à nulidade da execução, uma vez que 

após o pedido de emenda à inicial, o embargado/exequente visa executar 

as parcelas vencidas e vincendas da escritura pública celebrada entre as 

partes. Muito embora na petição de emenda ID 8842712 o 

embargado/exequente discorra acerca da possibilidade da inclusão das 

parcelas vincendas no feito executivo, a verdade é que esta simples 
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menção, por si só, não torna nulo todo o processo de execução, eis que 

até o presente momento o débito exequendo diz respeito apenas e tão 

somente com relação “às parcelas vencidas e multa contratual, 

atualizados em R$ 1.983.366,13 (um milhão novecentos e oitenta e três mil 

trezentos e sessenta e seis reais e treze centavos)”, ou seja, apenas se 

está executando o débito líquido, certo e exigível, razão pela qual rejeito a 

preliminar, com a ressalva de que as parcelas vincendas do título devem 

ser executadas em ação própria, ainda que por dependência. Neste 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

SUSPENSÃO DA PRAÇA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE 

PARCELAS VINCENDAS NO CÁLCULO EXEQUENDO. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 290 C/C ART. 598 DO CPC . A antecipação dos efeitos da tutela 

recursal é condicionada ao preenchimento dos requisitos do art. 273 , CPC 

, consubstanciados pela existência de prova inequívoca e apta ao juízo de 

verossimilhança das alegações do postulante, além de fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. Caso em que a suspensão do 

leilão não oferece prejuízo a ambas as partes, em contrapartida a sua 

realização, que poderá ocasionar prejuízo ao agravado. No que se refere 

à inclusão, no cálculo exequendo, das parcelas do contrato de compra e 

venda de imóvel que se venceram no curso do feito executivo, tem-se que 

inaplicável a disposição dos arts. 290 c/c 598 do CPC , mormente porque 

vai de encontro aos requisitos do ajuizamento da ação de execução 

contidos no art. 586 , também do diploma processual. Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. Decisão monocrática. (Agravo de Instrumento 

Nº 70062796719, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 27/11/2014) Na sequência, os 

embargantes aduzem ser nula a execução ante a prática de agiotagem 

pelo embargado/exequente, pugnando pela extinção do feito executivo. 

Fundamentam sua pretensão, dentre outros, no fato de que outorgaram a 

escritura pública com garantia hipotecária ao embargado/exequente 

quando sofriam graves ameaças de cobradores, afirmando ainda que o 

Sr. José Carlos Giacomeli é reconhecido agiota na região, conforme já 

reconhecido pelo E. TM/MT. Ocorre que a verificação da prática de 

agiotagem na operação realizada entre as partes litigantes demanda 

dilação probatória para a sua constatação, seja através da oitiva de 

testemunhas, seja através de perícia, razão pela qual deixo para analisar 

a referida preliminar com o mérito dos presentes embargos. Insta salientar 

que, conforme entendimento constante no acórdão colacionado aos autos 

pelos próprios embargantes, ID 8842735, “ainda que reconhecida a prática 

de agiotagem, tal circunstância não importa na extinção automática da 

ação de execução, porquanto, nesses casos, devem ser declaradas 

nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio 

jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites 

legais, a teor do que dispõem o art. 184 e o art. 591, ambos do Código 

Civil”. Por fim, os embargantes afirmam que a inicial da execução é inepta, 

uma vez que não houve o cumprimento do disposto no art. 798, I, “b”, do 

CPC, eis que não foi instruída com o demonstrativo do débito atualizado. A 

Lei Processual Civil pátria orienta-se no sentido de se conferir a máxima 

efetividade ao processo. Daí a possibilidade de se emendar a inicial 

quando eivada de vícios sanáveis, a inteligência dos artigos 771, 

parágrafo único c/c 321 e 801, todos do CPC. Importa ressaltar que a 

regra contida no art. 801 do CPC possui como destinatário o juiz, que, 

verificando a existência de vício ou irregularidade, deve determinar o seu 

suprimento, mesmo que a inépcia da inicial tenha sido arguida pela parte 

contrária. Em homenagem aos princípios da instrumentalidade e efetividade 

processuais, é necessário se aproveitar o já existente nos autos. Nesse 

sentido, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que, 

ante a ausência ou insuficiência da planilha de demonstração do débito 

atualizado e de documentos essenciais, deve-se oportunizar ao 

exequente a emenda da inicial, mesmo quando já opostos os embargos do 

devedor, por apreço ao princípio da instrumentalidade das formas (Min. 

Castro Filho no AG 428.638-SC, 3ª Turma, DJ 10.04.2003). Desta forma, 

considerando que o vício arguido pelos embargantes foi devidamente 

sanado através dos cálculos ID 9453153 do processo de execução, 

rejeito a preliminar. Por oportuno, determino a juntada da decisão proferida 

no RAI nº 1008097-96.2017.8.11.0000 nos presentes embargos, eis que 

foi juntada de forma equivocada no processo executivo. Conforme 

decisão monocrática proferida no RAI nº 1008097-96.2017.8.11.0000, a 

douta Desembargadora Relatora cassou a decisão ID 9024689 e 

determinou a reanálise dos efeitos a serem atribuídos aos embargos, 

conforme requisitos do art. 919, § 1º do CPC. Referido dispositivo legal 

dispõe, como regra, que os embargos à execução não terão o efeito 

suspensivo, contudo, havendo o requerimento do embargante, o juiz 

poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que presentes os 

requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), bem como que a 

execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 

Muito embora a decisão deste Magistrado tenha sido sucinta, ela deixou 

claro que naquele momento a execução não se encontrava garantida, 

logo, de nada adiantaria analisar os demais requisitos exigidos pelo art. 

919, § 1º do CPC, eis que referido dispositivo exige o preenchimento de 

ambos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, não havendo 

margem para outro entendimento. Referida decisão foi proferida em 

19.07.2017, ID 9024689, data em que, como dito, o processo executivo 

não se encontrava garantido por penhora, depósito ou caução. Ocorre 

que posteriormente, em data de 04.08.2017, houve a penhora de um 

imóvel rural de propriedade dos devedores, o qual foi avaliado em dez 

milhões de reais. Assim, considerando que a dívida exequenda perfaz 

aproximadamente dois milhões de reais, atualmente a execução se 

encontra garantida, cumprindo parcialmente o que determina o art. 919, § 

1º do CPC. No entanto, além do requisito supra, referido dispositivo exige 

também, para a concessão do efeito suspensivo, a presença dos 

requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Compulsando a 

inicial dos embargos, verifico que os embargantes defendem a tese de 

que foram ameaçados e coagidos pelo embargado a assinarem a escritura 

pública exequenda; que o embargado é um agiota conhecido na região e 

cobrou juros extorsivos de 2,5% ao mês; que quitaram até a 13ª parcela 

do contrato, além das três preliminares já analisadas supra. Vislumbro 

ainda no tópico “F”, mais especificamente no parágrafo “F7”, ID 8842694, 

que na melhor das hipóteses, caso os embargos sejam julgados totalmente 

procedentes, o embargado ainda possuirá um crédito de R$ 5.957.064,71, 

isso se levarmos em consideração uma eventual inadimplência das 

parcelas futuras e o aviamento das respectivas execuções. Conforme se 

depreende do processo executivo em apenso, autos nº 

1005649-08.2017.8.11.0015, atualmente o embargado/exequente 

persegue o crédito referente apenas às parcelas vencidas, que perfazem 

atualmente R$ 1.983.366,13, ID 9453149 do referido processo. Ora, se o 

débito exequendo atual perfaz menos de dois milhões de reais, e o valor 

incontroverso, considerando as parcelas vincendas, beira os seis milhões 

de reais, fácil é concluir pela ausência de risco ao resultado útil do 

processo, logo, não há que se falar no deferimento do efeito suspensivo 

aos presentes embargos, até porque nenhuma das teses ventiladas pelos 

embargantes é capaz de anular a execução ou ilidir a dívida, sem que 

antes se proceda a instrução do feito, razão pela qual indefiro o pedido de 

efeito suspensivo aos presentes embargos. As partes são legítimas e 

estão bem representadas. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, e, não havendo vícios ou 

irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o processo. 

Intimem-se os embargantes para que esclareçam a qual agência e conta 

do Banco Santander pertence o cheque nº 559 que pretendem seja 

exibida a microfilmagem em juízo, esclarecendo ainda se o titular da 

referida conta é Fernando Gaspari ou Fernanda Gaspari, eis que 

mencionam os dois nomes nos autos. Prazo de cinco dias. Com a 

resposta, oficie-se à respectiva agência do referido Banco para que traga 

aos autos a microfilmagem da cártula no prazo de 10 dias, sob pena de o 

responsável responder pelos danos a que vier dar causa. Com a juntada 

do documento aos autos, intimem-se as partes para que se manifestem em 

cinco dias. Defiro as provas requeridas, notadamente a testemunhal. 

Designo o dia 17/05/2018 às 13:30 horas, data da audiência de instrução e 

julgamento, devendo as partes a ela comparecer para prestarem 

depoimento pessoal. Intime-as, constando do mandado as advertências do 

art. 385, § 1º do C.P.C. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 15 dias, art. 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão, devendo 

as partes observarem o disposto no art. 455 e seus parágrafos do CPC, 

para, se for o caso, fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido 

artigo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012093-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MAYARA FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1012093-57.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: LARISSA MAYARA FERREIRA LIMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc... Trata-se de ação revisional de contrato de 

empréstimo consignado c/c danos morais e materiais com pedido de tutela 

cautelar que Larissa Mayara Ferreira Lima move contra Banco Bradesco 

S/A. em razão da suposta existência de irregularidades no contrato 

entabulado entre as partes, razão pela qual busca a tutela deste juízo no 

sentido de que seja reduzida a parcela do seu contrato de R$ 338,74 para 

R$ 136,52, valor este que pretende depositar mensalmente em juízo, bem 

como que seu nome seja removido dos órgãos de proteção ao crédito. É o 

sucinto relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Analisando o contrato nº 328804854, verifico 

que a autora tomou emprestada a quantia de R$ 8.558,92, se 

comprometendo ao pagamento de 48 parcelas mensais no valor de R$ 

338,74, o que totaliza R$ 16.259,52, ou seja, a quantia original acrescida 

de 89,97 % de juros, o que resulta em um juro mensal de 1,87 %, portanto 

dentro da média de mercado, já que se trata de empréstimo pessoal sem 

qualquer garantia, e como as parcelas são fixas, não há que se falar em 

capitalização de juros. Pelo que se vislumbra dos autos, pelo menos no 

que se refere às taxas de juros e a forma como são aplicados, inexistem 

irregularidades no contrato a ensejar o deferimento do pedido de tutela 

antecipada. Ora, a ação é dirigida contra o Banco Bradesco S.A. 

economicamente forte e estabilizado no mercado financeiro, portanto, em 

caso de procedência desta demanda, o banco requerido terá condições 

de devolver qualquer quantia paga a maior. Pelo exposto, inexistindo 

elementos nos autos “que evidenciem a probabilidade de direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisitos exigidos pelo 

art. 300 do CPC, indefiro o pedido de tutela antecipada pleiteado na 

exordial. Cite-se o Réu para integrar a relação processual. Considerando o 

Ofício nº 088/2017/CEJUSC informando que os mediadores/conciliadores 

certificados pelo NUPEMEC suspenderam os seus trabalhos a partir de 

09.10.2017, eis que não desejam trabalhar gratuitamente como voluntários, 

e levando-se em consideração a extensa pauta de audiências deste 

magistrado, em homenagem ao princípio da celeridade processual, 

FACULTO ao interessado na realização da audiência de 

conciliação/mediação de forma mais célere, se dirigir à escrivania deste 

juízo no prazo de 15 dias e optar pela designação da audiência com algum 

dos conciliadores/mediadores certificados pelo NUPEMEC constantes na 

lista cadastral, negociando livremente o valor e pagamento dos honorários 

diretamente com ele, nos termos do art. 169 do CPC e anexo único do 

Provimento nº 009/2016/CM. Quedando-se inerte, ou discordando da 

sugestão supra, designo audiência de conciliação a ser realizada perante 

este juízo no dia 05/07/2018, às 15:30 horas, devendo as partes a ela 

comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do CPC. Ocorrendo a 

audiência de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, 

o réu deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC, sob pena de 

revelia art. 344 CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, 

todos do CPC, constando do mandado as respectivas advertências legais. 

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que inexistem evidências que desabonem a declaração de 

hipossuficiência firmada pela autora, razão pela qual defiro a ela os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000067-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE CEMIN SCHULZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000067-90.2018.8.11.0015 REQUERENTE: 

IVONETE CEMIN SCHULZ REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc... Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, 

devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Não havendo elementos 

que desabonem a declaração de pobreza firmada pela Autora, defiro a ela 

os benefícios da assistência judiciária gratuita. Em que pese a Autora 

tenha manifestado interesse na realização da audiência de conciliação, é 

público e notório que em casos como o presente a seguradora não 

celebra composições amigáveis antes de ser realizada a perícia médica. 

Retifique-se na autuação, registro e distribuição o polo passivo da ação, 

eis que o Bradesco não representa a Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A, portanto, somente aquele deve permanecer no polo 

requerido. Diante disso, determino a citação do Banco/requerido para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, conteste a presente ação, sob 

pena de revelia e confissão. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008084-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA ALVES SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1008084-52.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP 

EXECUTADO: PRISCILA ALVES SILVEIRA Vistos, etc... Trata-se de ação 

de execução de título extrajudicial ajuizada por Fundação de Saúde 

Comunitária de Sinop – Hospital Santo Antonio em face de Priscila Alves 

Silveira. Entre um ato e outro, por petição de ID. 10893286 as partes e a 

Sr.ª Janete Modesto, informaram que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a suspensão do feito 

(10/11/2020). Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo de ID. 10893286, e, consequentemente, suspendo 

o curso da execução pelo prazo concedido pela Exequente para que as 

Executadas cumpram voluntariamente a obrigação (10/11/2020). Expirado 

o prazo concedido, ou havendo manifestação da parte interessada, cls. 

para deliberação ou extinção do feito. Proceda-se a inclusão da Sr.ª 

Janete Modesto, no polo passivo da ação, retificando-se na D. R. e A. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1007575-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

NIVEA ANA HUBER (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1007575-24.2017.8.11.0015 DEPRECANTE: 

BANCO DO BRASIL S.A DEPRECADO: NIVEA ANA HUBER Vistos, etc... 

Diante da petição de ID. 11271649, que o Autor solicita a devolução da 

presente missiva, independentemente do seu cumprimento, determino a 

devolução com as baixas necessárias. Às Providências. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000088-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000088-66.2018.8.11.0015 REQUERENTE: 

NEIDE NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc... Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, 

devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Não havendo elementos 

que desabonem a declaração de pobreza firmada pela Requerente, defiro 

a ela os benefícios da assistência judiciária gratuita. Em que pese a 

Requerente tenha manifestado interesse na realização da audiência de 

conciliação, é público e notório que em casos como o presente a 

seguradora não celebra composições amigáveis antes de ser realizada a 

perícia médica. Diante disso, determino a citação do Requerido para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, conteste a presente ação, sob 

pena de revelia e confissão. Retifique-se na D. e R., eis que a Seguradora 

Líder não faz parte do polo passivo da ação. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1013776-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU JOSE ETGES (REQUERIDO)

LIRIS SEVERO ETGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013776-32.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

BANCO SISTEMA S.A REQUERIDO: LIRIS SEVERO ETGES, ALCEU JOSE 

ETGES Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que a guia referente 

às custas e taxas processuais (Doc. Id. 11228283), foi recolhida de forma 

equivocada. Deste modo, intime-se o Autor para que efetue o pagamento 

das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma como 

determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de 

Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, bem como regularize a sua 

representação processual, juntando procuração outorgada por quem 

detêm poderes. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012206-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE MOSCON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE SANTANA MOSCON OAB - RS89093 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1012206-11.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

MARCOS ANDRE MOSCON EXECUTADO: GEANDRE CORTEZ BRAIDO 

Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que o cheque nº 140220 (ID. 

10487994) está nominado a Marcos Andre Moscon Epp (ID. 10488014), 

sendo que no verso do título não existe o endosso lançado pela empresa 

Marcos Andre Moscon Epp em favor do ora Exequente. Deste modo, 

intime-se o Exequente para que, no prazo de 15 dias, comprove ter 

legitimidade ativa, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000009-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B V INCORPORACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALIXTO MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1000009-87.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: B V INCORPORACAO LTDA EXECUTADO: CALIXTO 

MESSIAS DA SILVA Vistos, etc... B. V. Incorporação Ltda ajuizou ação de 

execução de título executivo extrajudicial em face de Calixto Messias da 

Silva, visando receber a importância de R$ 5.774,42. Instruiu a ação 

executiva com um Instrumento Particular de Venda e Compra com Pacto 

Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia firmada entre as partes (ID. 

11267932 – pág. 01/14). É o relato do necessário. Decido. É sabido que 

qualquer ação de execução tem de ter por base um Título Executivo 

Judicial ou Extrajudicial representativo de obrigação certa, líquida e exigível 

(art. 786 do CPC). Ocorre que o documento apresentado pela Exequente 

não possui força de título executivo extrajudicial, uma vez que não contém 

a assinatura das 02 (duas) testemunhas exigidas, nos termos do art. 784, 

III do CPC. Deste modo, e considerando que o documento de ID. 11267932, 

não possui força de título executivo, determino a intimação da Exequente 

para que emende a inicial, requerendo a cobrança do débito através da 

ação de conhecimento cabível, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000013-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO OAB - MT0014027S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000013-27.2018.8.11.0015 AUTOR: 

SILVANA MACHADO RÉU: URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA Vistos, 

etc... Retifique-se o polo ativo da ação, pois o autor é o menor impúbere 

Derick de Mattia, portanto, representado por sua genitora Silvana 

Machado. Após, intime-se o Autor para que cumpra o disposto no art. 319, 

VII do CPC no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000089-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. SCHNEIDER LAVANDERIA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE CARVALHO DOS REIS OAB - MT14770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000089-51.2018.8.11.0015 AUTOR: S. 

SCHNEIDER LAVANDERIA - ME RÉU: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP Vistos, etc... Cite-se a ré para que efetue o 

pagamento do débito, devidamente acrescido de 5% de honorários 

advocatícios, ou ofereça embargos, tudo no prazo de 15 dias, art. 701 e 
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702 do referido diploma. Faça constar no mandado que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, o devedor poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, art. 701, § 5º 

do CPC. Fica advertido que se no referido prazo não oferecer embargos, o 

mandado de citação converter-se-á em título executivo judicial, art. 701, § 

2° do CPC. Havendo pagamento no prazo legal, o réu será isento do 

pagamento de custas processuais, art. 701, § 1º do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013757-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR PEDRO ECKERT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013757-26.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: VALDECIR PEDRO ECKERT Vistos, 

etc... Intime-se a Autora para que efetue o pagamento das custas judiciais 

vinculadas ao presente feito na forma como determinada no Provimento 

22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e 

parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011142-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES SANTOS DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1011142-63.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CHARLES 

SANTOS DE BARROS Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que a 

notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo “endereço incompleto”, 

nesses casos, cabe ao Requerente proceder com a notificação ficta do 

devedor/Requerido, por meio de edital, para que comprove que o constituiu 

em mora. Nesse sentido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO 

INCOMPLETO INDICADO NO CONTRATO - DEVEDOR NÃO LOCALIZADO - 

PROTESTO POR EDITAL - COMPROVAÇÃO DA MORA REGULAR - FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE. Em ação de busca e 

apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, é necessário, 

para deferimento da liminar, que se comprove que o devedor foi notificado 

da mora, bastando, para isso, a entrega de notificação extrajudicial no 

endereço indicado pelo devedor. Caso o devedor não seja encontrado, 

deverá ser promovido o protesto do título e a intimação daquele por edital, 

justamente como se deu na hipótese em análise. Insta salientar, quanto à 

intenção de prequestionamento da parte agravante, que o julgador não 

está obrigado a analisar todas as teses apresentadas pela parte, quando 

existe tese que por si só é hábil para formar a convicção, conforme 

entendimento já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AI: 

10702130064968001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

28/05/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/06/2013) Deste modo, intime-se o Requerente, para que traga aos 

autos documento que comprove a constituição em mora do devedor, tendo 

em vista que consta somente a notificação extrajudicial que retornou pelo 

motivo “endereço incompleto” (ID. 10042662), bem como o contrato social 

do Banco Bradesco Financiamentos S/A. Prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005730-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1005730-54.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: JOSE DOS SANTOS COIMBRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc... Defiro ao autor os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam se pretendem seja 

designada audiência de conciliação. Com ou sem a manifestação as 

partes, conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, 

julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001190-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DE MORAES CARVALHO BRAVO (RÉU)

RAMONA AGENOR CAMBRAIA (RÉU)

Outros Interessados:

ELAINE LOURDES LOPES LUCAS SCHUMANN OAB - 029.863.601-81 

(REPRESENTANTE)

NILSON SCHUMANN OAB - 549.240.819-49 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001190-94.2016.8.11.0015 AUTOR: 

ATACADAO COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME RÉU: GILDO DE 

MORAES CARVALHO BRAVO, RAMONA AGENOR CAMBRAIA Vistos 

etc... Proceda a busca de endereço dos Executados através dos sistemas 

de informação disponíveis ao Poder Judiciário. Após, cumpra-se o 

despacho inicial, nos endereços onde ainda não tenha havido diligências. 

Restando infrutífera a diligência supra, defiro o pedido de citação por 

edital, conforme requerido, ID. 11009173, este pelo prazo de 20 dias, nos 

termos do despacho inicial. Não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010484-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIARA MOTORS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1010484-39.2017.8.11.0015 

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: ITACIARA MOTORS LTDA Vistos, 

etc... Intime-se o Autor para que, no prazo de 15 dias, traga aos autos o 

contrato nº 487938 celebrado com a Ré, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010651-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUZ GONCALO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1010651-56.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: ROBSON LUZ GONCALO Vistos, etc... Renove-se a 

intimação da Autora para que apresente os cálculos como determinado na 

decisão de ID. 10263517, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013907-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI JOSE TURANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1013907-07.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: SIDNEI JOSE 

TURANI Vistos, etc... Cite-se o executado para que no prazo de três dias 

efetue o pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, 

no prazo de 15 dias oferecer embargos, independente da segurança do 

Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 

30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, 

intime-se o executado, e seu cônjuge, se casado for, para conhecimento. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder do exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir o exequente, hipótese em que os bens 

poderão ficar depositados em poder do executado, e também porque o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrado o executado, procedo o Sr. Oficial de 

Justiça de acordo com o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e o 

exequente o que determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, reduzo-os pela 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013893-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERRAS DE SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO IVAN HANAUER (EXECUTADO)

HANAUER & BARBOSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1013893-23.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: TERRAS DE SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA DE 

IMOVEIS SPE LTDA EXECUTADO: HANAUER & BARBOSA LTDA - ME, 

SANDRO IVAN HANAUER Vistos, etc... Citem-se os executados para que 

no prazo de três dias efetuem o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecerem embargos, 

independente da segurança do Juízo, ou requererem o pagamento do 

débito em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. 

Recaindo a penhora em bem imóvel, intimem-se os executados, e seus 

cônjuges, se casados forem, para conhecimento. Recaindo a penhora em 

bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II 

do CPC, se não houver depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão 

em poder do exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando 

anuir o exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em 

poder dos executados, e também porque o Supremo Tribunal Federal 

declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo 

encontrado os executados, proceda o Sr. Oficial de Justiça de acordo 

com o que determina o art. 830 e § 1º do CPC, e a exequente o que 

determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007167-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES AZARIAS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLESIO FERREIRA DO CARMO OAB - MT22389/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1007167-33.2017.8.11.0015 AUTOR: MOISES 

AZARIAS DE CARVALHO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc... Especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001359-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001359-47.2017.8.11.0015 AUTOR: 

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT Vistos, etc... Intime-se o autor para que proceda ao 
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pagamento das custas processuais no prazo de 05 dias, sob pena do 

cancelamento da distribuição do feito, art. 290 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009767-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERISNALDO ARAUJO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1009767-27.2017.8.11.0015 

AUTOR: ERISNALDO ARAUJO DE BRITO RÉU: VIVO S.A. Vistos, etc... 

Intime-se a Ré para que, no prazo de 15 dias, regularize a sua 

representação processual, juntando procuração outorgada por quem 

detêm poderes. Após, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua 

finalidade, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, 

e no mesmo prazo digam se pretendem seja designada audiência de 

conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para 

proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a 

lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003464-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE AGOSTINHO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ OAB - MT20956/B 

(ADVOGADO)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

TATYANE FIORI DA SILVA OAB - MT0015381A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1003464-31.2016.8.11.0015 AUTOR: 

CRISLAINE AGOSTINHO CARDOSO RÉU: VERDE TRANSPORTES LTDA 

Vistos, etc... Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no 

prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo 

prazo digam sobre a possibilidade de conciliação. Com ou sem a 

manifestação as partes, conclusos para proferir despacho saneador, ou, 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010404-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEEFELD WERNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1010404-75.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

DANIELA SEEFELD WERNER REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos 

etc... Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das 

já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

15 dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam se pretendem seja designada audiência de conciliação. Com ou sem 

a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho saneador, 

ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000523-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROGERIO SILVA (DEPRECADO)

GRACIELA PULL BIF SILVA (DEPRECADO)

MAO BRANCA TERRAS AGROPECUARIA LTDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000523-11.2016.8.11.0015 DEPRECANTE: 

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A DEPRECADO: LUIZ 

ROGERIO SILVA, MAO BRANCA TERRAS AGROPECUARIA LTDA, 

GRACIELA PULL BIF SILVA Vistos, etc... Cumpra-se a decisão de ID. 

9199146. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000235-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO NORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000235-92.2018.8.11.0015 REQUERENTE: 

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA REQUERIDO: EUGENIO 

NORO Vistos, etc... Intime-se a Autora para que cumpra o disposto no art. 

319, VII do CPC no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1000293-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA (ORDENANTE)

ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (ORDENANTE)

ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (ORDENANTE)

ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (ORDENANTE)

ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA BARBOSA (ORDENADO)

ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA DA SILVA (ORDENADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000293-95.2018.8.11.0015 ORDENANTE: 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO, ESPÓLIO DE MARIA 

AMÉLIA FERREIRA, ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR, OSCAR FERREIRA BRODA ORDENADO: 

ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, MARIA APARECIDA BARBOSA 

Vistos, etc... Cumpra-se na forma deprecada. Após, devolva-se ao 
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Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consignando às 

homenagens e cautelas de estilo. Às providências. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008973-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1008973-06.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: FLAVIO DE ASSIS Vistos etc... Defiro 

o pedido de bloqueio do veículo objeto da presente ação, o que deverá ser 

feito através do sistema RENAJUD. Proceda a busca do endereço do 

Requerido através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário. Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde ainda 

não tenha havido diligências. Restando infrutífera a diligência supra, a teor 

do disposto no art. 4º do Decreto Lei nº 911/69, determino a intimação do 

Autor, para que requeira o que entender de direito ou requeira a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Quedando-se inerte, intime-se 

pessoalmente o representante legal do Autor, consignando as mesmas 

advertências. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000257-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LONGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000257-53.2018.8.11.0015 REQUERENTE: 

BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: LONGO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc... Intime-se o Autor para que traga aos 

autos o Instrumento Particular de Renovação de Contrato de Locação nº 

2003.4270.0001-2, (ID. 1136286 – Pág. 5), celebrado entre as partes, bem 

como cumpra o disposto no art. 319, VII do CPC. E ainda, traga aos autos, 

os atos constitutivos do Banco/Autor. Prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000161-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCE FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000161-38.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: 

MARILUCE FERREIRA Vistos, etc... Cite-se a executada para que no prazo 

de três dias efetue o pagamento da dívida, sob pena de penhora e 

avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecer embargos, 

independente da segurança do Juízo, ou requerer o pagamento do débito 

em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% ao mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo 

a penhora em bem imóvel, intime-se a executada, e seu cônjuge, se 

casada for, para conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, 

determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se 

não houver depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder 

do exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

da executada, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrado a 

executada, procedo o Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que 

determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e o exequente o que determina 

os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1012192-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILCIMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Anderson Davi Maciel Dos Santos OAB - MT19953/O-O (ADVOGADO)

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1012192-27.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

GILCIMAR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos, etc... Defiro a emenda à inicial de ID. 10771703. Proceda-se as 

retificações necessárias. Não havendo elementos que desabonem a 

declaração de pobreza firmada pelo Exequente, defiro a ele os benefícios 

da assistência judiciária gratuita. Intime-se a executada para que proceda 

ao pagamento do débito em 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da 

multa de 10% sobre o valor da condenação e mais honorários 

advocatícios de 10 %, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento 

de impugnação, conforme art. 525 do CPC. Em caso de pagamento, 

façam-me os autos cls. para extinção, caso contrário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, art. 523, § 3º do CPC. Recaindo a 

penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o 

§ 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente serão depositados 

em poder da executada, com a expressa anuência do exequente ou nos 

casos de difícil remoção, e também por que o Supremo Tribunal Federal 

declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo 

encontrados bens em nome da devedora, intime-se o exequente para que 

indique bens passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1011800-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DELLANI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA OAB - MT23350/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1011800-87.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: THIAGO DELLANI DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, etc... Trata-se de liquidação de sentença, 

originária da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita na Comarca de Rio Branco, 

Estado do Acre, cuja decisão determinou que os valores a serem 

restituídos aos interessados deverão ser apurados em liquidação de 

sentença, podendo ser proposta no foro do seu domicilio. Dispõe o art. 

509, § 2º do CPC, que quando a apuração do valor depender apenas de 

cálculo aritmético, o credor poderá promover o cumprimento da sentença. 

Deste modo, determino a intimação do Exequente para que, no prazo de 15 
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dias, emende a inicial, adequando os pedidos ao cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 513 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000058-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIEL BARABACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000058-31.2018.8.11.0015 REQUERENTE: 

GLEICIEL BARABACH REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW 

MERRILL Vistos, etc... Trata-se de Cumprimento de Sentença que Gleiciel 

Barabach move em face de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree) e 

outros, visando apurar o crédito obtido na Ação Civil Pública n° 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC. Aduz o Exequente que nos meses de março, 

abril e maio adquiriu vários Kits Voip AdCenntral junto a Empresa 

Executada, tendo desembolsado aproximadamente o valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). Ocorre que sequer foram juntados documentos 

aptos a demonstrar, ainda que minimamente, a relação jurídica 

estabelecida entre as partes, e, portanto, a legitimidade do Exequente para 

pleitear a liquidação da sentença proferida nos autos da ACP mencionada. 

Deste modo, intime-se o Exequente para que emende a inicial, 

demonstrando, ainda que minimamente, sua legitimidade para figurar no 

polo ativo da demanda, mediante a juntada dos documentos essenciais, 

tais como boletos e comprovantes de pagamento para aquisição das 

contas. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000115-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. ARAUJO PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000115-49.2018.8.11.0015 REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: J. A. ARAUJO 

PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS - ME Vistos, etc... Em que pese 

a divergência que existia antigamente acerca da necessidade ou não do 

pagamento da integralidade do contrato para a purgação da mora, o 

Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 

1.418.593/MS, firmou entendimento de que “nos contratos firmados na 

vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores 

apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 52, § 2º assegura ao 

consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, 

mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Por essas 

razões, entendo pertinente o pagamento das parcelas vincendas com o 

abatimento dos juros remuneratórios contratados. Nesse sentido é a 

jurisprudência, veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO 

DÉBITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1- O 

pagamento antecipado da dívida enseja a redução proporcional dos juros, 

de acordo com determinação contida no Código de Defesa do Consumidor, 

sendo que o adimplemento substancial do débito justifica o posicionamento 

adotado pelo julgador ao manter a posse do bem financiado em poder do 

devedor, com a extinção do feito, estando quitada a integralidade da 

dívida, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, mormente 

quando este aspecto da questão está acobertado pela preclusão, por não 

ter a parte se insurgido a respeito em tempo hábil. Agravo regimental 

improvido. (TJGO; AC 0185316-19.2014.8.09.0051; Goiânia; Quarta 

Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Escher; DJGO 08/10/2015; Pág. 278) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária em garantia. Busca e 

apreensão. Veículo. Purga da mora. Total da dívida. Honorários. Parcela 

não contemplada pelo Decreto-Lei nº 511/1969 na redação da Lei nº 

10.931/2004. Ausência de discriminação da dívida. Efeito ativo concedido. 

Determinação de devolução do bem. Vencimento antecipado da dívida. 

Possibilidade. Redução proporcional dos juros e acréscimos. 

Imperatividade. Art. 52, § 2º, do CDC e art. 1426 do CC. Agravo de 

instrumento conhecido e provido. Decisão unânime. O STJ sacramentou no 

RESP repetitivo nº 14185931 que nos contratos firmados na vigência da 

Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após 

a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a 

integralidade da dívida. Entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial. , sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Porém, não 

restou decidido a respeito da redução proporcional dos juros e 

acréscimos quando ocorre o pagamento antecipado da dívida. Assim, 

harmonizando a jurisprudência do STJ com os ditames legais, uma vez que 

ocorra o inadimplemento do devedor, a dívida vence de forma antecipada, 

mas deve haver a redução dos juros e acréscimos sob pena de 

enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual deve 

apresentar, com a sua vestibular de busca e apreensão, o cálculo da 

dívida já abatidos os juros futuros e devidamente reduzidos todos os 

acréscimos imputados no capital de forma proporcional, pois fazer 

diferente é possibilitar uma promoção ao inverso para que o consumidor 

compre um veículo e pague dois. (TJSE; AI 201400818696; Ac. 

14634/2014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Mucio Santana de 

A. Lima; DJSE 19/09/2014) Ademais, verifico que a notificação extrajudicial 

foi devolvida pelo motivo “ausente” (ID. 11301336 – Pág. 02), nesses 

casos, cabe ao Autor proceder com a notificação ficta da devedora/Ré, 

por meio de edital, para que comprove que a constituiu em mora. Nesse 

sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO 

MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO PROVIDENCIADA 

NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - MORA NÃO CONFIGURADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao 

devedor no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo 

"ausente" não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor 

fazê-lo por outros meios. A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). 

(Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 

26/05/2017) Diante disso, intime-se o Banco/Autor para que apresente os 

cálculos na forma como aqui determinado, evitando-se, assim, 

enriquecimento sem causa, bem como emende a inicial, atribuindo novo 

valor à causa, recolhendo, consequentemente, a diferença das custas 

processuais, uma vez que em se tratando de ação de busca e apreensão 

em contrato garantido por alienação fiduciária, o valor da causa deve 

corresponder ao valor da dívida na oportunidade do ajuizamento. E ainda, 

traga aos autos documento que comprove a constituição em mora da 

devedora, tendo em vista que consta somente a notificação extrajudicial 

que retornou pelo motivo “Ausente”, bem como os atos constitutivos do 

Banco/Autor. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 186036 Nr: 7191-20.2013.811.0015
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL COUTINHO DE PAULA - ME, DANIEL COUTINHO 

DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REC AGÊNCIA DE DJS & ENTRETENIMENTO, 

JULIANA SALIMENI S. CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DIAS VILLA - 

OAB:14589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROVENIA DEIS COUTINHO DA 

SILVEIRA - OAB:18726

 Pelo exposto e tudo o mais que consta dos autos, julgo parcialmente 

procedente a ação, para condenar os requeridos ao pagamento da 

importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aos autores, a título de 

danos morais, corrigida monetariamente a partir desta sentença e mais 

juros de mora a partira da sentença, e mais a importância de R$ 2.829,94 

(dois mil, oitocentos e vinte e nove reais, e noventa e quatro centavos), a 

título de danos materiais, corrigida monetariamente desde o desembolso, 

reserva, e juros de mora da citação.Considerando que as partes foram 

vencidas e vencedoras, condeno-as ao pagamento das custas 

processuais, pro-rata, e em honorários advocatícios que arbitro em 15% 

sobre o valor da condenação, na proporção de 80% devidos aos autores, 

e de 20% para os requeridos, ficando suspensa a cobrança com relação 

aos primeiros, eis que beneficiários da justiça gratuita, art. 98, § 3º, do 

CPC. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, porém, 

caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação 

e mais honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 18 de dezembro de 

2017.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 228921 Nr: 4983-92.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MIRANDA BERGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4983-92.2015

Vistos, etc...

Se o Executado não foi encontrado e a Exequente não sabe seu 

endereço, o mais correto é que requeira a citação por edital e não a 

suspensão do processo, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 72.

Conforme disposto no art. 256, § 3º do CPC:

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas 

as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo 

de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou 

de concessionárias de serviços públicos.

 Intime-se a Exequente para, no prazo de 15 dias, requerer o disposto no 

art. 256, II do CPC, sob pena de extinção.

Após, cls. para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 98660 Nr: 5783-67.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE RISSARDI FLISSAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 375/2008

Vistos, etc...

Com fundamento no art. 921, III do novo CPC, defiro o pedido de fls. 108 e 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou a Executada requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160360 Nr: 7746-08.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE ZANETTI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANA MOSELE - OAB:OAB/MS 

11.778, KEDINA DE FATIMA GONÇALVES RODRIGUES - OAB:77.357/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Dra. ARIANA MOSELE para que no prazo de 

cinco (05) dias, efetue o depósito de 03 diligências, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação, no bairro 

Jardim Jacarandas, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 187441 Nr: 8684-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI, 

ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8684-32.2013

Vistos etc...

Intime-se a Exequente para que de prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e 

não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal 

da Exequente, consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 269246 Nr: 9309-61.2016.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉZIA DOS SANTOS COSSI, VERA HELENA 

COSSI CORACINI, VALDIR GARCIA CORACINI, ANTONIO GERALDO COSSI 

JUNIOR, ALEXANDRA GAMBAROTO COSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON BOVO - OAB:136468

 Processo nº 9309-61.2016

Vistos, etc.

Intime-se a exequente para que se manifeste sobre a declaração do 

imposto de renda dos devedores em cinco dias.
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Expeça-se a competente carta precatória para a Comarca de Vargem 

Grande do Sul-SP para os fins de penhorar, remover e avaliar os veículos 

bloqueados via RENAJUD, devendo os referidos bens serem depositados 

na mão da exequente, na condição de fiel depositária.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 194036 Nr: 15811-21.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, 

MARCOS ANTONIO PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Intimar a advogada do Exequente Dra. XÊNIA M. ARTMANN GUERRA para 

que no prazo de 10 (dez) dias cumpra o disposto no artigo 798, I, b, do 

CPC, sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 314225 Nr: 17120-38.2017.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURO LUIZ COMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17120-38.2017

Vistos, etc...

Compulsando os autos verifico que os documentos juntados às fls. 26/40, 

evidenciam que o Embargante não é “necessitado” na concepção e para 

os fins da Lei que rege a matéria, razão pela qual indefiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita.

Intime-se o Embargante para que proceda ao pagamento das custas 

processuais no prazo de 15 dia, sob pena do cancelamento da 

distribuição do feito, art. 290 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 179595 Nr: 375-22.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIMENIS & CIA LTDA -ME, ANTONIO MARCOS 

FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da autora Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que entender de direito 

sobre o resultado das buscas de bens em nome dos executados, 

efetuada através dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, às fls. 116/118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 100595 Nr: 7615-38.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:19937/PR, 

MARLON TRAMONTINA CRUZ URTOZINI - OAB:203.963/SP, THIAGO 

CASTANHO PAULO - OAB:297.679/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor Dr.ª JULIANA FALCI MENDES e ou CRISTIANE 

BELLINATI GARCIA LOPES para que no prazo de cinco (5) dias manifeste 

nos autos informando o número do chassi da motocicleta, visto que nos 

autos não consta número de placa e nem mesmo do renavam, e estes 

foram os únicos dados informados na petição, para que posteriormente 

seja expedido novo ofício ao ciretran.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 107946 Nr: 337-49.2009.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTOR UNSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO CHEROBIM, MARIA JANETE SANTANA 

DA SILVA, TEREZINHA SILVEIRA HAINZENREDER, COLONIZADORA 

SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT, RODRIGO 

MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 Autos nº 337-49.2009

Vistos, etc...

Trata-se de ação de usucapião ajuizada por Astor Unser em face de 

Flávio Cherobim e Colonizadora Sinop S/A.

Devidamente citada, a Ré Colonizadora, por petição de fls. 71/72, 

concordou com os pedidos da inicial.

Tentou-se a citação do Réu Flávio, porém, sem êxito, uma vez que o Réu 

faleceu, fls. 117/vº.

 Entre um ato e outro, intimou-se o Autor, por seu advogado, para que 

promovesse a citação do espólio, herdeiros ou sucessores do Réu Flávio, 

fls. 143, contudo, quedou-se inerte, fls. 148. Diante disso, intimou-se 

pessoalmente o Autor, por mandado, porém, este, também, manteve-se 

silente, fls. 151.

 Diante da falta de interesse do Autor na continuidade do feito, deixando-o 

sem impulso desde junho de 2017 e, considerando que o Réu Flávio 

sequer foi citado, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, o que 

faço com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Autor, ficando sua cobrança condicionada ao disposto no 

artigo 98, § 3º do CPC.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Sinop/MT, 19 de dezembro de 2017.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 187420 Nr: 8662-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. GUERINO & CIA LTDA-ME, JORGE GUERINO, 

IVONETE MENDONÇA GUERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito das diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de penhora, 

avaliação e intimação, sendo 03 no bairro Parque das Araras e 03 no 

Setor Residencial Sul, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 
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clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 194431 Nr: 16176-75.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA RAMOS GRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMERA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:41.766 OAB/PR, GUSTAVO REZENDE MITNE - OAB:OAB/PR 

52.997

 Intimar o advogado da autora Dr. JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA para 

que no prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que entender de 

direito sobre a petição e comprovante de pagamento de fls. 87/88, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 245968 Nr: 15826-19.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASOLINI & PASOLINI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO DE PADUA - ME, BANCO ITAÚ 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RICARDO RIEI CHINEN - 

OAB:257.127/SP

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão da Autora, para DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica entre as partes, bem como a inexistência do débito que 

originou o apontamento do protesto nº 45-28/01/2015, lavrado em 

04/02/2015, no Livro 649, Folhas 118, fls. 68, do 2º Ofício da Comarca de 

Sinop, e ainda, CONDENO os Réus, a título de indenização pelos danos 

morais, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos 

monetariamente, pelo INPC, a partir da prolação desta sentença até o 

efetivo pagamento, nos moldes da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a 

partir do evento danoso – Data do Protesto 04/02/2015 (Súmula 54 do 

STJ).Por fim, condeno os Réus ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.Confirmo a tutela 

antecipada anteriormente concedida às fls. 78/80, para cancelar o 

protesto nº 45-28/01/2015, lavrado em 04/02/2015, no Livro 649, Folhas 

118, (fls. 68).Com o trânsito em julgado, oficie-se a Sr.ª Gestora ao 

Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Sinop/MT, dando-lhe ciência desta 

sentença, e para que exclua definitivamente o apontamento de protesto nº 

45-28/01/2015, lavrado em 04/02/2015, no Livro 649, Folhas 118, (fls. 

68).Após, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 

(quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (item 6.16.29 da CNGC), 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 19 de 

dezembro de 2017.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 253292 Nr: 19980-80.2015.811.0015

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EMIR LAUXEN, VANESSA LAUXEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI HENTGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14.810-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 Processo nº 19980-80.2015

Vistos, etc...

 Designo o dia 17/04/2018, às 16:00 horas, data para realização da 

audiência de tentativa de conciliação, à qual deverão comparecer as 

partes e/ou seus procuradores com poderes para transigir.

 Não sendo obtida a conciliação será proferido despacho saneador e 

designada audiência de instrução e julgamento se for o caso.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 255882 Nr: 1338-25.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THACIUS TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS ROLIM DE MOURA - 

OAB:23992 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ MORAES DE 

PAULA E SILVA - OAB:SP/123.405

 Processo nº 1338-25.2016

Vistos, etc...

 As partes são legítimas e estão bem representadas. Presentes os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou 

por saneado o processo.

 Defiro as provas requeridas, notadamente a testemunhal.

 Designo o dia 19/06/2018 às 13:30 horas, data da audiência de instrução 

e julgamento, devendo as partes a ela comparecer para prestarem 

depoimento pessoal.

 Intime-as, constando do mandado as advertências do art. 385, § 1º do 

C.P.C.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 dias, art. 

357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão, devendo as partes observarem 

o disposto no art. 455 e seus parágrafos do CPC, para, se for o caso, 

fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido artigo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 200440 Nr: 3098-77.2014.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA LAVRATTI CORREA -COMERCIO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3098-77.2014Vistos etc...Compulsando os autos, verifico 

que o autor requereu a conversão da ação de busca e apreensão em 

ação de execução, fls. 136/139, contudo, o título exequendo apresentado 

pelo autor na inicial, trata-se de Cédula de Crédito Bancário, cuja 

legislação em vigor possibilita sua circulação mediante endosso. Assim, 

mostra-se indispensável à apresentação do título original para deferimento 

do presente pedido.Neste sentido, é a jurisprudência:(...)Deste modo, 

chamo o feito à ordem para revogar a decisão de fls. 113/114, e 

consequentemente faculto ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que 

junte aos autos o título original, demonstrando, desta forma, ser titular do 

crédito exequendo, sob pena de o processo prosseguir pelo rito do 

Decreto Lei nº 911/69.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLOJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 204366 Nr: 6486-85.2014.811.0015

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AMÉLIO GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT

 (...)O Laudo Pericial e as respostas aos quesitos apresentados pelas 

partes se encontra às fls. 99/113.Devidamente intimados do Laudo 

Pericial, ambas as partes quedaram-se inertes, fls. 120.É o relato do 

necessário. DECIDO.Como se vê, trata-se de medida cautelar de produção 

antecipada de prova, ou seja, antes da propositura da ação principal, daí 

porque da redação do art. 849 do antigo C.P.C., atual art. 381, I do CPC, 

ficar consignado “na pendência da ação”.Portanto, a presente cautelar foi 

movida em caráter preparatório, visando evitar o perigo de se tornar 

impossível ou deficiente a produção da prova se tiver de aguardar a 

propositura da ação principal e a chegada da fase processual própria 

para a sua produção.Muito embora o requerido tenha contestado a 

presente ação, a verdade é que ele não trouxe qualquer documento que 

comprovasse a data em que desocupou o imóvel objeto da ação, o que 

faz cair por terra a sua tese de que decorreu mais de ano entre a entrega 

do imóvel e a propositura da presente ação.Desta forma, não havendo 

mais o que se discutir na presente demanda visto que se trata de 

jurisdição especial, e tendo o seu objeto sido integralmente cumprido, 

homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

o laudo pericial de fls. 99/113, declarando findo este processo 

Cautelar.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).Com o trânsito 

em julgado, permaneçam os autos em cartório por um mês para extração 

de cópias e certidões pelos interessados, art. 383 do CPC.Findo o prazo 

supra, entreguem-se os autos ao promovente da medida, art. 383, 

parágrafo único do CPC.P.R.I.C.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 267347 Nr: 7958-53.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR BARBUIO - MADEIRAS EPP, SINOPEMA S/A 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOPEMA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS, WALDEMAR BARBUIO - MADEIRAS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232

 Processo nº 7958-53.2016

Vistos, etc...

Muito embora a empresa/requerida tenha se manifestado contra a 

realização da audiência de tentativa de conciliação, fls. 441, a verdade é 

que o autor manifestou interesse em conciliar por mais de uma ocasião, 

fls. 208 e 249, razão pela qual, com fundamento no art. 3º, § 2º e 139, V, 

ambos do CPC, designo nova audiência de conciliação para o dia 

19/07/2018, às 15:00 horas, à qual deverão comparecer as partes e/ou 

seus procuradores com poderes para transigir.

 Não sendo obtida a conciliação será proferido despacho saneador e 

designada audiência de instrução e julgamento se for o caso.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 272482 Nr: 11365-67.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, ROSANA FARTO ROTTA - OAB:190.494/SP, 

ROSANGELA HASSELSTROM - OAB:19.407/O

 Processo nº 11365-67.2016

Vistos, etc.

Intime-se o requerido para que se manifeste sobre a petição e documentos 

de fls. 333/338 em cinco dias, e após façam-me os autos cls. para 

sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 120222 Nr: 12668-63.2009.811.0015

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUA DA VIDA - CÓPIAS, ALUGUEL E MANUTENÇÃO 

DE MÁQUINAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B, SEBASTIÃO JANN - OAB:8730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, GABRIELA ALVES DE DEUS - OAB:

 Pelas mesmas razões de fato e de direito, julgo procedente a medida 

cautelar incidental proposta pelas Águas da Vida contra a Brasil Telecom 

S/A, tornando definitiva a liminar concedida. Com o trânsito em julgado, 

oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito, dando-lhes ciência desta 

decisão, e para que excluam definitivamente o nome da autora do rol de 

inadimplentes com relação aos contratos elencados às fls. 27. Condeno a 

requerida nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (um mil reais).Traslade-se cópia desta sentença para os 

autos do Pro. nº 628/2009. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessa pelo prazo de 15 dias, e permanecendo 

silente, arquive-se. Caso haja requerimento para cumprimento da sentença 

no prazo de 06 meses, desarquivem-se os autos, sem custas para as 

partes. P.R.I.C.Sinop, 09 de janeiro de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 159947 Nr: 7287-06.2011.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT

 Processo nº 7287-06.2011

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Após, arquive-se com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177673 Nr: 13487-92.2012.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: M. J. DOS SANTOS COMÉRCIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILA POLIMEROS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT, VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - OAB:MT- 17597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Posto isso, mantenho a decisão de fls. 67, e JULGO PROCEDENTES os 

pedidos da consignante, pelo que DECLARO EFETUADO o pagamento dos 

títulos nº 006220A, no valor de R$ 247,75 (duzentos e quarenta e sete 

reais e setenta e cinco centavos) com vencimento em 06/08/2011, nº 

006220B, no valor de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais), com 

vencimento em 05/09/2011 e nº 006220C, no valor de R$ 166,00 (cento e 

sessenta e seis reais), com vencimento em 05/10/2011 (fls. 38/39), cujo 

valor integral encontra-se depositado em Juízo e a disposição da 

requerida (fls. 71/72), razão pela qual DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.Por fim, 

condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §§6º e 8º do CPC.Com o 

trânsito em julgado, oficie-se o Cartório do 2º Ofício Extrajudicial desta 

Comarca para que proceda a baixa definitiva do nome da autora de seus 

registros, com relação aos protestos de fls. 41, e, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos.Havendo requerimento, 

expeça-se em favor da requerida o competente mandado de levantamento 

do valor depositado.P.R.I.C.Sinop/MT, 10 de janeiro de 2018. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 265730 Nr: 6916-66.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA CICILIATI DALL'AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO ORTEGA FERREIRA 

- OAB:18935/MT, CLEOMAR PEDRO MENEGALI - OAB:17.241-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 (...)Para tanto, nomeio para funcionar como perito deste juízo o 

Engenheiro Civil João Gheller, que poderá ser encontrado na Avenida das 

Figueiras, nº 1646, Sala 03, Centro, na cidade de Sinop, a fim de verificar 

se o sinistro ocorrido no imóvel da autora é decorrente de vício de 

construção ou de alguma das hipóteses previstas na cláusula 6ª das 

condições gerais da apólice, fls. 27/46.Faculto às partes, no prazo de 15 

dias, a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos. 

Ofertados estes últimos, façam-me os autos cls. para cumprir o disposto 

no art. 470 do CPC. Após, intime-se o Sr. Perito para que cumpra o 

disposto no art. 465, § 2º do CPC. Considerando que foi a autora quem 

requereu a produção da prova pericial, fls. 16; que ela é funcionária 

pública municipal e conforme portal transparência, ela recebe 

remuneração mensal bruta de R$ 4.605,32; com fundamento no art. 98, § 

5º do CPC, revogo os benefícios da assistência judiciária gratuita apenas 

e tão somente com relação aos honorários periciais, e consequentemente 

determino que após o oferecimento da proposta de honorários, seja a 

autora intimada para que efetue o depósito do montante respectivo ou 

esclareça porque não o faz, no prazo de cinco dias.Efetuado o depósito, 

autorizo o levantamento de 50% em favor do perito, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final. Sendo indicados assistentes 

técnicos, o perito deve o observar o disposto no art. 466, § 2º do CPC. 

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Cumpridas as 

diligências acima, façam-me os autos cls. para designação de dia, hora e 

local para o início dos trabalhos.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 266295 Nr: 7271-76.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE ANDRADE - 

OAB:19.931-MT, VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - OAB:MT- 17597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Processo nº 7271-76.2016

Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam sobre a possibilidade de conciliação.

 Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Da mesma forma, intime-se a requerida para que se manifeste sobre a 

petição e documento de fls. 144/148 em dez dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 270055 Nr: 9817-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO JANGUAS DA CUNHA, MARIA HELENA LISBOA 

DA CUNHA, MICHELLI LISBOA DA CUNHA, DANIELLI ANNA LISBOA DA 

CUNHA, MIRIELLI LISBOA DA CUNHA, JOÃO EDUARDO LISBOA DA 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLV LISBOA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/MT, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - OAB:17868/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Certifico conforme autorizado pelo Art. 152, Inciso VI, do novo CPC, e 

provimento 056/07–CGJ/MT, que impulsiono estes autos, com a finalidade 

de INTIMAR a Advogada dos autores Dra. MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO 

e da requerida Dr. THIAGO REBELLATO ZORZETO para manifestarem-se 

no prazo de 05(cinco) dias, tendo em vista que as cartas de intimação dos 

Requerentes João, Mirielli, Michelli, e da requerida Jlv Lisboa, para a 

audiência, retornaram sem o devido recebimento, com a informação da 

EBCT " ausente" (fls.291vº e 294vº) ; "não procurado"(292vº), e "não 

existe o nº" (290vº), sob pena de ser aplicado o disposto no art. 274, § 

único do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 271227 Nr: 10579-23.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE F. C. ROSSAFA 

BARRACHI - OAB:OAB/MT 21.127 B, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Processo nº 10579-23.2016

Vistos, etc...

 Designo o dia 05/09/2018, às 15:00 horas, data para realização da 

audiência de tentativa de conciliação, à qual deverão comparecer as 

partes e/ou seus procuradores com poderes para transigir.

 Não sendo obtida a conciliação será proferido despacho saneador e 

designada audiência de instrução e julgamento se for o caso.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 274969 Nr: 13060-56.2016.811.0015

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACAN - INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARCOS MELOZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO REHDER CESAR - 

OAB:220833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 Processo nº 13060-56.2016

Vistos, etc...

 Em observância à manifestação de fls. 150, designo audiência de 

conciliação para o 05/09/2018, às 15:30 horas, à qual deverão 

comparecer as partes e/ou seus procuradores com poderes para 

transigir.

 Não sendo obtida a conciliação será proferido despacho saneador e 

designada audiência de instrução e julgamento se for o caso.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 123465 Nr: 2673-89.2010.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PESQUISAS E SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ANTONIO WIEBELLING - 

OAB:24151/PR, MARCIA L. GUND - OAB:PR-29.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 Processo nº 2673-89.2010

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007082-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HEIMBACH FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1007082-47.2017.8.11.0015 

AUTOR: CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME RÉU: CARLOS 

HEIMBACH FILHO Vistos, etc... Converto o mandado inicial em mandado 

executivo (art. 701, § 2º do CPC), devendo ser observado o rito previsto 

no Livro I, Título III, Capítulo XI da Parte Especial do CPC. Proceda-se as 

retificações necessárias. Condeno o requerido em honorários 

advocatícios que arbitro em 10%. Atualize-se a dívida, incidindo juros de 

mora e correção desde o vencimento do título, EREsp nº 1.250.382-RS, e 

mais os honorários aqui fixados. Após, intime-se o executado, por AR, 

para que no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da dívida, sob pena de 

aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação e mais 

honorários de 10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de 

impugnação, conforme art. 525 do CPC. Quedando-se inerte, expeça-se o 

competente mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para garantia da dívida. Recaindo a penhora em bem imóvel, 

intime-se o executado, e seu cônjuge, se casado for, para conhecimento. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder do exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir a exequente, hipótese em que os bens 

poderão ficar depositados em poder do executado, e também por que o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora. Intime-se. 

Cumpra-se CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013594-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1013594-46.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: LETICIA DOS SANTOS BORGES REQUERIDO: UNIMED 

NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

de urgência e indenização por danos morais que Leticia dos Santos 

Borges move contra UNIMED Norte do Mato Grosso – Cooperativa de 

Trabalho Médico. Aduz a autora ser portadora de “rinite alérgia CID10 J30 

(RA) e urticária CID10 L50.6” e necessita do tratamento denominado 

“Imunoterapia Dessensibilizante o quanto antes, para que ocorra melhora 

clínica”. Alega que seu médico indicou como tratamento o uso de cinco 

gotas sublingual 1x ao dia até o término do frasco, e que cada frasco da 

medicação dura apenas 40 dias, no entanto ao solicitar o referido 

tratamento à requerida, ela negou o custeio do procedimento, ao 

fundamento de que não há cobertura contratual, razão pela qual ingressou 

em juízo visando a obtenção de tutela de urgência fim de obrigar a 

requerida a custear o tratamento. É o relato do necessário. DECIDO. 

Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Compulsando os 

autos, verifico que o tratamento indicado pelo médico que assiste a autora 

denomina-se “Imunoterapia Dessensibilizante”, e consiste em pingar 

diariamente 5 gotas de uma vacina debaixo da língua, durante sete 

semanas, doc. ID 11133495. O médico sugere ainda que a autora realize 

orçamento da referida vacina nos laboratórios Alergofar e Imunotech. 

Conforme se depreende dos documentos ID 11133515 e ID 11133520, a 

autora solicitou que a requerida lhe fornecesse o medicamento 

denominado Alergofar (vacina antialérgica), no entanto esta negou o 

referido tratamento ante a ausência de cobertura contratual. Compulsando 

o contrato entabulado entre as partes, doc. ID 11133525, verifico na 

cláusula 8ª que estão excluídos do plano de saúde as despesas 

decorrentes de “3. Fornecimento de medicamentos para tratamento 

domiciliar” e “18. Aplicação de vacinas”. Ora, o tratamento indicado pelo 

médico que assiste a autora é justamente uma vacina que ela deve utilizar 

em casa, o que evidencia a expressa exclusão de cobertura contratual, 

razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência. Ademais, ao que 

tudo indica, essa ação deveria ter sido direcionada contra o Estado e o 

Município, para, através do SUS, obter o medicamento. Considerando que 
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a autora manifestou não ter interesse na realização da audiência de 

conciliação/mediação, determino a citação da Ré para integrar a relação 

processual, intimando-a para que se manifeste em cinco dias sobre o 

interesse ou não na realização da referida audiência. Havendo interesse, 

façam-me os autos cls. para designar audiência de conciliação, caso 

contrário, ficará a Ré advertida de que o prazo para a contestação tem 

início a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, art. 

335, II do CPC, ou após o prazo de 05 dias concedidos para sua 

manifestação. Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao 

Poder Judiciário, verifico que inexistem elementos que desabonem a 

declaração de hipossuficiência firmada pela autora, doc. ID 11133490, 

razão pela qual defiro a ela os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Indefiro o pedido de prioridade na tramitação dos presentes autos, eis que 

rinite alérgica CID10 J30 (RA) e urticária CID10 L50.6, pelo senso comum, 

não podem ser consideradas doenças graves, além do que inexiste 

qualquer declaração do médico, que assiste a autora, de que ela 

necessita do tratamento com extrema urgência ou que ela corre risco de 

morte devido às referidas enfermidades. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013294-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO INCORPORADORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL REZENDE NETO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1013294-84.2017.8.11.0015 

AUTOR: CAMPO INCORPORADORA LTDA RÉU: SAMUEL REZENDE NETO 

VISTOS, ETC... Campo Incorporadora Ltda. ingressou com a presente 

ação de resolução de contrato c/c indenização por perdas e danos com 

pedido de tutela provisória contra Samuel Rezende Neto. Segundo a 

autora, na qualidade de proprietária e possuidora do imóvel urbano 

denominado de lote 02, da quadra 21, com área de 330 m2, localizado no 

loteamento Residencial Buritis Sinop, vendeu o referido imóvel ao 

requerido em 2016, através de um contrato particular de compromisso de 

compra e venda, mediante o pagamento de uma entrada e 180 parcelas 

mensais e sucessivas de R$ 674,87 cada. Que o requerido deixou de 

efetuar o pagamento das parcelas vencidas a partir de 15.06.2017, não 

obstante ter tomado posse no dia da efetivação do negócio. Esclarece que 

o requerido embora notificado pelo Cartório de Registro de Imóveis não se 

importou em purgar a mora no prazo que lhe fora concedido, 

permanecendo no imóvel de forma precária. Por essas razões ingressa 

com a presente Ação. É o relatório. DECIDO. Trata o presente feito de 

ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Como é sabido, a 

reintegração é consequência da procedência do pedido de rescisão. 

Todavia, dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Compulsando os autos, verifico que a autora é proprietária do imóvel em 

questão e por exercer sobre este a posse, firmou com o requerido um 

contrato de compromisso de compra e venda, sendo que ele se obrigou a 

pagar à autora 180 parcelas, porém, pagou apenas 14, estando em mora 

com as demais. Na cláusula 9ª do contrato, ficou estabelecido o pacto 

comissório, onde o atraso de duas ou mais prestações implicaria na sua 

rescisão automática, ficando o comprador obrigado a restituir o imóvel. 

Notificado em data de 14.08.2017 para que efetuasse o pagamento das 

prestações atrasadas, o requerido permaneceu inerte, isto é, nem pagou e 

nem devolveu o imóvel, fato que revela a probabilidade do direito da 

autora, art. 300 do CPC. O perigo de dano resta consubstanciado no fato 

de que a inadimplência se arrasta desde 15.05.2017, portanto, há quase 

sete meses, o que evidencia que o requerido não possui condições 

financeiras de honrar o compromisso assumido, além do que, não há que 

se falar em adimplemento substancial, já que a doutrina e a jurisprudência 

entendem que para a sua caracterização é necessário no mínimo o 

pagamento de 85% do total das parcelas, o que nem de longe é o caso 

dos autos. A tutela antecipada, como requerida na inicial, não acarreta 

nenhum perigo de irreversibilidade, eis que o imóvel será entregue à 

requerente mediante termo de depósito, assumindo ela o encargo de fiel 

depositária até decisão final desta lide. Pelo exposto, uma vez presentes 

os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de 

urgência para reintegrar a requerente na posse do imóvel descrito na 

inicial, mediante termo de depósito. Havendo resistência por parte do 

requerido, determino que se cumpra o competente mandado de 

reintegração de posse, mediante força policial, oficiando-se ao 

Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual deverá agir com o 

rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e com as cautelas 

de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. Cite-se o requerido 

para integrar a relação processual. Considerando o Ofício nº 

088/2017/CEJUSC informando que os mediadores/conciliadores 

certificados pelo NUPEMEC suspenderam os seus trabalhos a partir de 

09.10.2017, eis que não desejam trabalhar gratuitamente como voluntários, 

e levando-se em consideração a extensa pauta de audiências deste 

magistrado, em homenagem ao princípio da celeridade processual, 

FACULTO ao interessado na realização da audiência de 

conciliação/mediação de forma mais célere, se dirigir à escrivania deste 

juízo no prazo de 15 dias e optar pela designação da audiência com algum 

dos conciliadores/mediadores certificados pelo NUPEMEC constantes na 

lista cadastral, negociando livremente o valor e pagamento dos honorários 

diretamente com ele, nos termos do art. 169 do CPC e anexo único do 

Provimento nº 009/2016/CM. Quedando-se inerte, ou discordando da 

sugestão supra, designo audiência de conciliação a ser realizada perante 

este juízo no dia 10/07/2018 às 15:30, devendo as partes a ela 

comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do novo CPC. Ocorrendo 

a audiência de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo 

acordo, o réu deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC, sob 

pena de revelia art. 344 CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 

9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013301-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO INCORPORADORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENUSA SOUZA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013301-76.2017.8.11.0015 AUTOR: CAMPO 

INCORPORADORA LTDA RÉU: VENUSA SOUZA OLIVEIRA VISTOS, ETC... 

Campo Incorporadora Ltda. ingressou com a presente ação de resolução 

de contrato c/c indenização por perdas e danos com pedido de tutela 

provisória contra Venusa Souza Oliveira. Segundo a autora, na qualidade 

de proprietária e possuidora do imóvel urbano denominado de lote 20, da 

quadra 09, com área de 420 m2, localizado no loteamento Residencial 

Buritis Sinop, vendeu o referido imóvel à requerida em 2016, através de 

um contrato particular de compromisso de compra e venda, mediante o 

pagamento de uma entrada e 180 parcelas mensais e sucessivas de R$ 

809,28 cada. Que a requerida deixou de efetuar o pagamento das 

parcelas vencidas a partir de 25.04.2017, não obstante ter tomado posse 

no dia da efetivação do negócio. Esclarece que a requerida embora 

notificada pelo Cartório de Registro de Imóveis não se importou em purgar 

a mora no prazo que lhe fora concedido, permanecendo no imóvel de 

forma precária. Por essas razões ingressa com a presente Ação. É o 

relatório. DECIDO. Trata o presente feito de ação de rescisão contratual 

c/c reintegração de posse. Como é sabido, a reintegração é consequência 

da procedência do pedido de rescisão. Todavia, dispõe o art. 300 do novo 

CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 
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que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Compulsando os autos, verifico que a autora é 

proprietária do imóvel em questão e por exercer sobre este a posse, 

firmou com a requerida um contrato de compromisso de compra e venda, 

sendo que ele se obrigou a pagar à autora 180 parcelas, porém, pagou 

apenas 15, estando em mora com as demais. Na cláusula 9ª do contrato, 

ficou estabelecido o pacto comissório, onde o atraso de duas ou mais 

prestações implicaria na sua rescisão automática, ficando o comprador 

obrigado a restituir o imóvel. Notificada em data de 15.08.2017 para que 

efetuasse o pagamento das prestações atrasadas, a requerida 

permaneceu inerte, isto é, nem pagou e nem devolveu o imóvel, fato que 

revela a probabilidade do direito da autora, art. 300 do CPC. O perigo de 

dano resta consubstanciado no fato de que a inadimplência se arrasta 

desde 25.04.2017, portanto, há quase oito meses, o que evidencia que a 

requerida não possui condições financeiras de honrar o compromisso 

assumido, além do que, não há que se falar em adimplemento substancial, 

já que a doutrina e a jurisprudência entendem que para a sua 

caracterização é necessário no mínimo o pagamento de 85% do total das 

parcelas, o que nem de longe é o caso dos autos. A tutela antecipada, 

como requerida na inicial, não acarreta nenhum perigo de irreversibilidade, 

eis que o imóvel será entregue à requerente mediante termo de depósito, 

assumindo ela o encargo de fiel depositária até decisão final desta lide. 

Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do 

CPC, defiro o pedido de tutela de urgência para reintegrar a requerente na 

posse do imóvel descrito na inicial, mediante termo de depósito. Havendo 

resistência por parte da requerida, determino que se cumpra o competente 

mandado de reintegração de posse, mediante força policial, oficiando-se 

ao Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual deverá agir com o 

rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e com as cautelas 

de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. Expeça-se o 

necessário. Cite-se a requerida para integrar a relação processual. 

Considerando o Ofício nº 088/2017/CEJUSC informando que os 

mediadores/conciliadores certificados pelo NUPEMEC suspenderam os 

seus trabalhos a partir de 09.10.2017, eis que não desejam trabalhar 

gratuitamente como voluntários, e levando-se em consideração a extensa 

pauta de audiências deste magistrado, em homenagem ao princípio da 

celeridade processual, FACULTO ao interessado na realização da 

audiência de conciliação/mediação de forma mais célere, se dirigir à 

escrivania deste juízo no prazo de 15 dias e optar pela designação da 

audiência com algum dos conciliadores/mediadores certificados pelo 

NUPEMEC constantes na lista cadastral, negociando livremente o valor e 

pagamento dos honorários diretamente com ele, nos termos do art. 169 do 

CPC e anexo único do Provimento nº 009/2016/CM. Quedando-se inerte, 

ou discordando da sugestão supra, designo audiência de conciliação a 

ser realizada perante este juízo no dia 10/07/2018 às 15:00, devendo as 

partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do novo CPC. 

Ocorrendo a audiência de tentativa de conciliação ou mediação e não 

havendo acordo, o réu deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do 

CPC, sob pena de revelia art. 344 CPC. Observe-se o disposto no artigo 

334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011680-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES DA PENHA PIANISSOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1011680-44.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: INES DA PENHA PIANISSOLA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc... Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência que Ines da Penha 

Pianissola move em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Aduz a autora que é titular da Unidade Consumidora – UC nº 

6/488746-9, instalada em sua residência, no bairro Jardim das Palmeiras. 

Afirma que, no dia 04/08/2017, a empresa ré realizou uma vistoria em sua 

UC, ocasião em que a equipe técnica responsável constatou supostas 

irregularidades no relógio medidor de energia elétrica, dentre as quais 

indicou o “desvio de energia no ramal de entrada”, conforme consta do 

Termo de Ocorrência e Inspeção n° 619565 (ID. 10316579 e ID. 10316587 

– pág. 01/02). Informa que alguns meses após a realização da 

mencionada vistoria recebeu uma notificação de débito no valor de R$ 

1.990,72, referente à recuperação do consumo de 06 (seis) meses (ID. 

10316173 – pág. 01/02 e ID. 10316309). Alega que a fiação da rede 

elétrica de sua residência nunca foi substituída e está em avançado 

estado de degradação, bem como jamais ter interferido no medidor de 

energia elétrica ou permitido que terceiros o fizessem, razão pela qual 

discorda do procedimento de aferição realizado de forma unilateral e 

arbitrária pela ré. Diante disso, pretende que seja concedida a tutela 

antecipada de urgência para que sejam suspensos os efeitos do Termo de 

Ocorrência e Inspeção lavrado pela ré (TOI n° 619565), bem como para 

que esta se abstenha de efetivar a suspensão do fornecimento de energia 

da UC em questão. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 300 do Código 

de Processo Civil, estabelece que a tutela de urgência será concedida 

quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Neste contexto, 

observa-se que a lei exige a presença concomitante dos requisitos acima 

mencionados para que se mostre possível à concessão da tutela de 

urgência. Ao compulsar detidamente os autos, verifico que o autor apenas 

questiona as atividades desenvolvidas pelos funcionários da ré e afirma 

que as conclusões obtidas durante a vistoria realizada foram arbitrárias, 

mas não juntou documentos aptos a demonstrar a probabilidade de suas 

alegações e sequer apresentou argumentos substanciais que pudessem 

supri-los. Ademais, observo que através do documento de ID. 10316173 – 

pág. 01 (carta ao cliente) a concessionária ré advertiu o consumidor 

acerca da possibilidade de apresentar recurso administrativo em caso de 

discordância, mas este se manteve inerte. Portanto, entendo que neste 

momento processual inexistem elementos que evidenciem as alegações da 

autora, as quais somente poderão ser melhor compreendidas após a 

manifestação da concessionária ré, e eventualmente com a realização de 

perícia técnica. No que concerne à suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, estando regular o pagamento das contas mensais é inadmissível 

que a concessionária suspenda o fornecimento do serviço como forma de 

compelir o usuário ao pagamento de débito relativo à recuperação de 

consumo, que configura dívida pretérita e deverá ser exigida através das 

vias ordinárias de cobrança. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS 

PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO 

DO QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos 

termos da jurisprudência do STJ, o corte no fornecimento de energia 

elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. Para tais casos, deve a companhia utilizar-se dos meios 

ordinários de cobrança, pois não se admite qualquer espécie de 

constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do 

Código de Defesa do Consumidor. 2. Hipótese em que o corte no 

fornecimento de energia é consequência de débitos pretéritos, apurados 

unilateralmente e decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, 

caracterizando, assim, a ilegalidade da suspensão. [...] Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 257.749/PE, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 08/02/2013) 

Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico da concessionária ré 

(https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/e

xtrato-e-2via.aspx?cdc=6/488746-9), verifico que a autora está 

inadimplente não só quanto à fatura inerente à recuperação do consumo 

supostamente não registrado (R$ 1.990,72), a qual foi emitida em 

28/09/2017 e cujo vencimento ocorreu em 30/11/2017, mas também quanto 

a todas as subsequentes, ou seja, desde outubro de 2017, razão pela 

qual concedo a tutela de urgência apenas em relação a fatura referente a 

recuperação de consumo, determinando que a requerida se abstenha de 

efetuar o corte energia elétrica na UC da autora com referência a essa 

dívida, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de 

descumprimento desta ordem. No mais, ausentes os requisitos exigidos 

pelo art. 300 do CPC, indefiro o pedido de tutela antecipada para 

suspender os efeitos do TOI. Defiro à autora os benefícios da assistência 
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judiciária gratuita. Cite-se e intime-se ré do teor desta decisão e para que 

integre a relação processual. Considerando o Ofício nº 088/2017/CEJUSC 

informando que os mediadores/conciliadores certificados pelo NUPEMEC 

suspenderam os seus trabalhos a partir de 09/10/2017, eis que não 

desejam trabalhar gratuitamente como voluntários, e levando-se em 

consideração a extensa pauta de audiências deste magistrado, em 

homenagem ao princípio da celeridade processual, FACULTO ao 

interessado na realização da audiência de conciliação/mediação de forma 

mais célere, se dirigir à escrivania deste juízo no prazo de 15 (quinze) dias 

e optar pela designação da audiência com algum dos 

conciliadores/mediadores certificados e constantes na lista cadastral, 

negociando livremente o valor e pagamento dos honorários diretamente 

com ele, nos termos do art. 169 do CPC e anexo único do Provimento nº 

009/2016/CM (Tabela de Honorários). Desejando uma das partes a 

realização da audiência e havendo o pagamento dos honorários do 

conciliador, por qualquer das partes, delibero: Determino ao Sr. Conciliador 

que observe o disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de 

01 (uma) sessão de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do 

prazo de 02 (dois) meses após a realização da primeira sessão. 

Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação ou mediação e 

não havendo acordo, a ré deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I 

do CPC, sob pena de revelia (art. 344 do CPC). Observe-se o disposto no 

artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as 

respectivas advertências legais. Quedando-se inerte, ou discordando da 

sugestão supra, designo audiência de conciliação a ser realizada perante 

este juízo no dia 03/07/2018, às 15:30 horas, devendo as partes a ela 

comparecer, sob pena de incidir a multa do art. 334, § 8º do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008462-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI MASIERO POZZOBON (EMBARGANTE)

WILSON ROQUE POZZOBON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GIACOMELI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1008462-08.2017.8.11.0015 

EMBARGANTE: WILSON ROQUE POZZOBON, JURACI MASIERO 

POZZOBON EMBARGADO: JOSE CARLOS GIACOMELI Vistos, etc. 

Trata-se de embargos à execução opostos por Wilson Roque Pozzobon e 

Juraci Maziero Pozzobon contra José Carlos Giacomeli em razão da ação 

de execução nº 1005649-08.2017.8.11.0015, em apenso. Após breve 

narrativa fática, os embargantes aduziram três preliminares, as quais 

passo a analisar minuciosamente uma a uma. A primeira preliminar arguida 

pelos embargantes diz respeito à nulidade da execução, uma vez que 

após o pedido de emenda à inicial, o embargado/exequente visa executar 

as parcelas vencidas e vincendas da escritura pública celebrada entre as 

partes. Muito embora na petição de emenda ID 8842712 o 

embargado/exequente discorra acerca da possibilidade da inclusão das 

parcelas vincendas no feito executivo, a verdade é que esta simples 

menção, por si só, não torna nulo todo o processo de execução, eis que 

até o presente momento o débito exequendo diz respeito apenas e tão 

somente com relação “às parcelas vencidas e multa contratual, 

atualizados em R$ 1.983.366,13 (um milhão novecentos e oitenta e três mil 

trezentos e sessenta e seis reais e treze centavos)”, ou seja, apenas se 

está executando o débito líquido, certo e exigível, razão pela qual rejeito a 

preliminar, com a ressalva de que as parcelas vincendas do título devem 

ser executadas em ação própria, ainda que por dependência. Neste 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

SUSPENSÃO DA PRAÇA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE 

PARCELAS VINCENDAS NO CÁLCULO EXEQUENDO. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 290 C/C ART. 598 DO CPC . A antecipação dos efeitos da tutela 

recursal é condicionada ao preenchimento dos requisitos do art. 273 , CPC 

, consubstanciados pela existência de prova inequívoca e apta ao juízo de 

verossimilhança das alegações do postulante, além de fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. Caso em que a suspensão do 

leilão não oferece prejuízo a ambas as partes, em contrapartida a sua 

realização, que poderá ocasionar prejuízo ao agravado. No que se refere 

à inclusão, no cálculo exequendo, das parcelas do contrato de compra e 

venda de imóvel que se venceram no curso do feito executivo, tem-se que 

inaplicável a disposição dos arts. 290 c/c 598 do CPC , mormente porque 

vai de encontro aos requisitos do ajuizamento da ação de execução 

contidos no art. 586 , também do diploma processual. Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. Decisão monocrática. (Agravo de Instrumento 

Nº 70062796719, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 27/11/2014) Na sequência, os 

embargantes aduzem ser nula a execução ante a prática de agiotagem 

pelo embargado/exequente, pugnando pela extinção do feito executivo. 

Fundamentam sua pretensão, dentre outros, no fato de que outorgaram a 

escritura pública com garantia hipotecária ao embargado/exequente 

quando sofriam graves ameaças de cobradores, afirmando ainda que o 

Sr. José Carlos Giacomeli é reconhecido agiota na região, conforme já 

reconhecido pelo E. TM/MT. Ocorre que a verificação da prática de 

agiotagem na operação realizada entre as partes litigantes demanda 

dilação probatória para a sua constatação, seja através da oitiva de 

testemunhas, seja através de perícia, razão pela qual deixo para analisar 

a referida preliminar com o mérito dos presentes embargos. Insta salientar 

que, conforme entendimento constante no acórdão colacionado aos autos 

pelos próprios embargantes, ID 8842735, “ainda que reconhecida a prática 

de agiotagem, tal circunstância não importa na extinção automática da 

ação de execução, porquanto, nesses casos, devem ser declaradas 

nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio 

jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites 

legais, a teor do que dispõem o art. 184 e o art. 591, ambos do Código 

Civil”. Por fim, os embargantes afirmam que a inicial da execução é inepta, 

uma vez que não houve o cumprimento do disposto no art. 798, I, “b”, do 

CPC, eis que não foi instruída com o demonstrativo do débito atualizado. A 

Lei Processual Civil pátria orienta-se no sentido de se conferir a máxima 

efetividade ao processo. Daí a possibilidade de se emendar a inicial 

quando eivada de vícios sanáveis, a inteligência dos artigos 771, 

parágrafo único c/c 321 e 801, todos do CPC. Importa ressaltar que a 

regra contida no art. 801 do CPC possui como destinatário o juiz, que, 

verificando a existência de vício ou irregularidade, deve determinar o seu 

suprimento, mesmo que a inépcia da inicial tenha sido arguida pela parte 

contrária. Em homenagem aos princípios da instrumentalidade e efetividade 

processuais, é necessário se aproveitar o já existente nos autos. Nesse 

sentido, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que, 

ante a ausência ou insuficiência da planilha de demonstração do débito 

atualizado e de documentos essenciais, deve-se oportunizar ao 

exequente a emenda da inicial, mesmo quando já opostos os embargos do 

devedor, por apreço ao princípio da instrumentalidade das formas (Min. 

Castro Filho no AG 428.638-SC, 3ª Turma, DJ 10.04.2003). Desta forma, 

considerando que o vício arguido pelos embargantes foi devidamente 

sanado através dos cálculos ID 9453153 do processo de execução, 

rejeito a preliminar. Por oportuno, determino a juntada da decisão proferida 

no RAI nº 1008097-96.2017.8.11.0000 nos presentes embargos, eis que 

foi juntada de forma equivocada no processo executivo. Conforme 

decisão monocrática proferida no RAI nº 1008097-96.2017.8.11.0000, a 

douta Desembargadora Relatora cassou a decisão ID 9024689 e 

determinou a reanálise dos efeitos a serem atribuídos aos embargos, 

conforme requisitos do art. 919, § 1º do CPC. Referido dispositivo legal 

dispõe, como regra, que os embargos à execução não terão o efeito 

suspensivo, contudo, havendo o requerimento do embargante, o juiz 

poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que presentes os 

requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), bem como que a 

execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 
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Muito embora a decisão deste Magistrado tenha sido sucinta, ela deixou 

claro que naquele momento a execução não se encontrava garantida, 

logo, de nada adiantaria analisar os demais requisitos exigidos pelo art. 

919, § 1º do CPC, eis que referido dispositivo exige o preenchimento de 

ambos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, não havendo 

margem para outro entendimento. Referida decisão foi proferida em 

19.07.2017, ID 9024689, data em que, como dito, o processo executivo 

não se encontrava garantido por penhora, depósito ou caução. Ocorre 

que posteriormente, em data de 04.08.2017, houve a penhora de um 

imóvel rural de propriedade dos devedores, o qual foi avaliado em dez 

milhões de reais. Assim, considerando que a dívida exequenda perfaz 

aproximadamente dois milhões de reais, atualmente a execução se 

encontra garantida, cumprindo parcialmente o que determina o art. 919, § 

1º do CPC. No entanto, além do requisito supra, referido dispositivo exige 

também, para a concessão do efeito suspensivo, a presença dos 

requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Compulsando a 

inicial dos embargos, verifico que os embargantes defendem a tese de 

que foram ameaçados e coagidos pelo embargado a assinarem a escritura 

pública exequenda; que o embargado é um agiota conhecido na região e 

cobrou juros extorsivos de 2,5% ao mês; que quitaram até a 13ª parcela 

do contrato, além das três preliminares já analisadas supra. Vislumbro 

ainda no tópico “F”, mais especificamente no parágrafo “F7”, ID 8842694, 

que na melhor das hipóteses, caso os embargos sejam julgados totalmente 

procedentes, o embargado ainda possuirá um crédito de R$ 5.957.064,71, 

isso se levarmos em consideração uma eventual inadimplência das 

parcelas futuras e o aviamento das respectivas execuções. Conforme se 

depreende do processo executivo em apenso, autos nº 

1005649-08.2017.8.11.0015, atualmente o embargado/exequente 

persegue o crédito referente apenas às parcelas vencidas, que perfazem 

atualmente R$ 1.983.366,13, ID 9453149 do referido processo. Ora, se o 

débito exequendo atual perfaz menos de dois milhões de reais, e o valor 

incontroverso, considerando as parcelas vincendas, beira os seis milhões 

de reais, fácil é concluir pela ausência de risco ao resultado útil do 

processo, logo, não há que se falar no deferimento do efeito suspensivo 

aos presentes embargos, até porque nenhuma das teses ventiladas pelos 

embargantes é capaz de anular a execução ou ilidir a dívida, sem que 

antes se proceda a instrução do feito, razão pela qual indefiro o pedido de 

efeito suspensivo aos presentes embargos. As partes são legítimas e 

estão bem representadas. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, e, não havendo vícios ou 

irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o processo. 

Intimem-se os embargantes para que esclareçam a qual agência e conta 

do Banco Santander pertence o cheque nº 559 que pretendem seja 

exibida a microfilmagem em juízo, esclarecendo ainda se o titular da 

referida conta é Fernando Gaspari ou Fernanda Gaspari, eis que 

mencionam os dois nomes nos autos. Prazo de cinco dias. Com a 

resposta, oficie-se à respectiva agência do referido Banco para que traga 

aos autos a microfilmagem da cártula no prazo de 10 dias, sob pena de o 

responsável responder pelos danos a que vier dar causa. Com a juntada 

do documento aos autos, intimem-se as partes para que se manifestem em 

cinco dias. Defiro as provas requeridas, notadamente a testemunhal. 

Designo o dia 17/05/2018 às 13:30 horas, data da audiência de instrução e 

julgamento, devendo as partes a ela comparecer para prestarem 

depoimento pessoal. Intime-as, constando do mandado as advertências do 

art. 385, § 1º do C.P.C. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 15 dias, art. 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão, devendo 

as partes observarem o disposto no art. 455 e seus parágrafos do CPC, 

para, se for o caso, fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido 

artigo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012093-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MAYARA FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1012093-57.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: LARISSA MAYARA FERREIRA LIMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc... Trata-se de ação revisional de contrato de 

empréstimo consignado c/c danos morais e materiais com pedido de tutela 

cautelar que Larissa Mayara Ferreira Lima move contra Banco Bradesco 

S/A. em razão da suposta existência de irregularidades no contrato 

entabulado entre as partes, razão pela qual busca a tutela deste juízo no 

sentido de que seja reduzida a parcela do seu contrato de R$ 338,74 para 

R$ 136,52, valor este que pretende depositar mensalmente em juízo, bem 

como que seu nome seja removido dos órgãos de proteção ao crédito. É o 

sucinto relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Analisando o contrato nº 328804854, verifico 

que a autora tomou emprestada a quantia de R$ 8.558,92, se 

comprometendo ao pagamento de 48 parcelas mensais no valor de R$ 

338,74, o que totaliza R$ 16.259,52, ou seja, a quantia original acrescida 

de 89,97 % de juros, o que resulta em um juro mensal de 1,87 %, portanto 

dentro da média de mercado, já que se trata de empréstimo pessoal sem 

qualquer garantia, e como as parcelas são fixas, não há que se falar em 

capitalização de juros. Pelo que se vislumbra dos autos, pelo menos no 

que se refere às taxas de juros e a forma como são aplicados, inexistem 

irregularidades no contrato a ensejar o deferimento do pedido de tutela 

antecipada. Ora, a ação é dirigida contra o Banco Bradesco S.A. 

economicamente forte e estabilizado no mercado financeiro, portanto, em 

caso de procedência desta demanda, o banco requerido terá condições 

de devolver qualquer quantia paga a maior. Pelo exposto, inexistindo 

elementos nos autos “que evidenciem a probabilidade de direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisitos exigidos pelo 

art. 300 do CPC, indefiro o pedido de tutela antecipada pleiteado na 

exordial. Cite-se o Réu para integrar a relação processual. Considerando o 

Ofício nº 088/2017/CEJUSC informando que os mediadores/conciliadores 

certificados pelo NUPEMEC suspenderam os seus trabalhos a partir de 

09.10.2017, eis que não desejam trabalhar gratuitamente como voluntários, 

e levando-se em consideração a extensa pauta de audiências deste 

magistrado, em homenagem ao princípio da celeridade processual, 

FACULTO ao interessado na realização da audiência de 

conciliação/mediação de forma mais célere, se dirigir à escrivania deste 

juízo no prazo de 15 dias e optar pela designação da audiência com algum 

dos conciliadores/mediadores certificados pelo NUPEMEC constantes na 

lista cadastral, negociando livremente o valor e pagamento dos honorários 

diretamente com ele, nos termos do art. 169 do CPC e anexo único do 

Provimento nº 009/2016/CM. Quedando-se inerte, ou discordando da 

sugestão supra, designo audiência de conciliação a ser realizada perante 

este juízo no dia 05/07/2018, às 15:30 horas, devendo as partes a ela 

comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do CPC. Ocorrendo a 

audiência de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, 

o réu deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC, sob pena de 

revelia art. 344 CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, 

todos do CPC, constando do mandado as respectivas advertências legais. 

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que inexistem evidências que desabonem a declaração de 

hipossuficiência firmada pela autora, razão pela qual defiro a ela os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000117-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO DE SOUSA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIX CONCEICAO SILVA OAB - PA010956 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000117-19.2018.8.11.0015 REQUERENTE: 

ERIVALDO DE SOUSA MACHADO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc... Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi 

endereçada para o Juizado Especial local, sendo o processo 
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equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. 

Deste modo, declino da competência e determino a redistribuição do 

presente feito à 7ª Vara Cível desta Comarca. Baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013761-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013761-63.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANTONIO 

GONCALVES DOS SANTOS Vistos, etc... Devidamente comprovada a 

mora do devedor, conforme instrumento de protesto de ID. 11220736, 

defiro a liminar e, consequentemente, determino que se expeça o 

competente mandado de busca e apreensão, visando apreender o veículo 

descrito na inicial, depositando-o nas mãos do representante legal do 

Autor. Cinco dias após executada a liminar acima deferida, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o Requerido para que no prazo de 

15 dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. 

Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao Requerido, 

expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me 

conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá 

ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob 

pena de responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013764-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO NOGUEIRA SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013764-18.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SANDRO 

NOGUEIRA SOUSA Vistos, etc... Devidamente comprovada a mora do 

devedor, conforme instrumento de protesto de ID. 11223183 - Pág. 7, 

defiro a liminar e, consequentemente, determino que se expeça o 

competente mandado de busca e apreensão, visando apreender o veículo 

descrito na inicial, depositando-o nas mãos do representante legal do 

Autor. Cinco dias após executada a liminar acima deferida, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o Requerido para que no prazo de 

15 dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. 

Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao Requerido, 

expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me 

conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá 

ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob 

pena de responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000123-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YANCA PALLOMA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000123-26.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

YANCA PALLOMA DA SILVA DE OLIVEIRA Vistos, etc... Devidamente 

comprovada a mora do devedor, conforme instrumento de protesto de ID. 

11302914, defiro a liminar e, consequentemente, determino que se expeça 

o competente mandado de busca e apreensão, visando apreender o 

veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos do representante legal 

do Autor. Cinco dias após executada a liminar acima deferida, a devedora 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69. Executada a liminar, cite-se a Requerida para que no prazo de 

15 dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. 

Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a Requerida, expedindo-se 

o necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me conclusos para 

decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá ser retirado 

desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de 

responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010643-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1010643-79.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MARCELO SILVEIRA Vistos, etc... Defiro a emenda à inicial 

de ID. 10633779. Proceda-se as retificações necessárias. Devidamente 

comprovada à mora da devedora, conforme notificação extrajudicial de ID. 

9848363, defiro a liminar e, consequentemente, determino que se expeça 

o competente mandado de busca e apreensão, visando apreender o 

veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos do representante legal 

do Autor. Cinco dias após executada a liminar acima deferida, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o Requerido para que no prazo de 

15 dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. 

Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao requerido, expedindo-se 

o necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me conclusos para 

decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá ser retirado 

desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de 

responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000203-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000203-87.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOCIMAR CHAGAS Vistos, etc... Devidamente comprovada a mora do 

devedor, conforme notificação extrajudicial de ID. 11327869, defiro a 

liminar e, consequentemente, determino que se expeça o competente 

mandado de busca e apreensão, visando apreender o veículo descrito na 

inicial, depositando-o nas mãos do representante legal do Autor. Cinco 

dias após executada a liminar acima deferida, o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 

911/69. Executada a liminar, cite-se o Requerido para que no prazo de 15 

dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. Havendo 

pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 

1.418.593/MS), restitua-se o bem ao Requerido, expedindo-se o 

necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me conclusos para 

decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá ser retirado 

desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de 

responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000141-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EBERLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000141-47.2018.8.11.0015 

AUTOR: MARCIO EBERLE RÉU: BANCO RODOBENS S.A. Vistos, etc... 

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada 

para o juízo da 2ª Vara Cível local, para distribuição por dependência ao 

processo nº 1013602-23.2017.8.11.0015, sendo equivocadamente 

distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. Deste modo, declino 

da competência e determino a redistribuição do presente feito à 2ª Vara 

Cível desta Comarca. Baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1009309-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO OAB - SP166822 

(ADVOGADO)

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1009309-10.2017.8.11.0015 DEPRECANTE: 

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DEPRECADO: CONSTRAN S/A - 

CONSTRUCOES E COMERCIO Vistos, etc... Diante da petição de 

ID.11239699, que o Autor solicita a devolução da presente missiva, 

determino a devolução com as baixas necessárias. Às Providências. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1010623-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1010623-88.2017.8.11.0015 DEPRECANTE: 

MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. 

DEPRECADO: ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN Vistos, etc... Compulsando os 

autos, verifico que a guia referente às custas e taxas processuais (Doc. 

Id. 9838437), foi recolhida de forma equivocada. Deste modo, intime-se a 

Autora para que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento das custas 

judiciais vinculadas ao presente feito na forma como determinada no 

Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 

2º e parágrafos, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. 

Havendo o pagamento, cumpra-se a decisão de ID. 9890487, caso 

contrário, façam-me os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004708-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO JOSE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA FERREIRA ARAUJO GOUVEIA OAB - MT0012930A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1004708-58.2017.8.11.0015 

AUTOR: AGNALDO JOSE SANTANA RÉU: LEVI DE ALMEIDA Vistos, etc. 

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c cobrança e indenização por 

perdas e danos que Agnaldo José Santana move contra Levi de Almeida. 

Segundo o autor, na qualidade de proprietário de uma área de terras de 

217,80 hectares, localizada em Itaúba-MT, objeto das matrículas nº 14.598, 

14.597 e 11.396 do CRI de Colider-MT, vendeu o referido imóvel ao 

requerido em 01.05.2014, através de um contrato particular de 

compromisso de compra e venda, pelo valor de R$ 2.400.000,00 (dois 

milhões e quatrocentos mil reais), que deveriam ser pagos em duas 

parcelas, sendo a primeira de R$ 600.000,00 com vencimento em 

01.06.2016, e a segunda no valor de R$ 1.025.000,00 com vencimento em 

01.05.2017. Que o requerido deixou de efetuar o pagamento de todas as 

parcelas, não obstante ter tomado posse no dia da efetivação do negócio. 

Esclarece que o requerido embora notificado, não se importou em purgar a 

mora no prazo que lhe fora concedido, permanecendo no imóvel de forma 

precária. Por essas razões ingressa com a presente Ação. É o relatório. 

DECIDO. Trata o presente feito de ação de rescisão contratual c/c 

reintegração de posse. Como é sabido, a reintegração é consequência da 

procedência do pedido de rescisão. Todavia, dispõe o art. 300 do novo 

CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Compulsando a exordial, verifico que a 

narrativa fática está confusa e mal redigida, eis que a soma do valor das 

parcelas (R$ 600.000,00 + R$ 1.025.00,00) não alcança o valor da venda 

do imóvel (R$ 2.400.000,00). Analisando a documentação que instrui o 

presente feito, verifico no contrato ID 7280104 que na verdade o 

pagamento da referida fazenda se daria em quatro prestações, a primeira 

no valor de R$ 537.500,00 representada por quatro cheques de terceiros, 

a segunda parcela no valor de R$ 62.500,00 representada por um veículo 

Corolla, e as duas últimas parcelas de R$ 900.000,00 cada, com 

vencimento para 01.05.2015 e 01.05.2016, respectivamente. O requerido 

quitou integralmente as duas primeiras parcelas e parte da terceira, 

deixando de adimplir a última, e em razão disso as partes celebraram o 

termo aditivo ao contrato de compra e venda, documento ID 6038205, onde 

renegociaram a dívida, estipulando o pagamento de uma parcela de R$ 
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600.000,00, com vencimento em 01.07.2016 e outra parcela de R$ 

1.025.000,00 a ser paga até 01.05.2017, as quais não foram adimplidas e 

ensejaram a propositura da presente ação. Na cláusula 19 do contrato, 

doc. ID 7280104, ficou estabelecido o pacto comissório, onde o atraso de 

qualquer das parcelas por mais de trinta dias implicaria na sua rescisão 

automática, ficando o comprador obrigado a restituir o imóvel. Notificado 

em data de 16.02.2017 para que efetuasse o pagamento das prestações 

atrasadas, o requerido justificou a sua inadimplência em razão de que “o 

aditivo contratual foi celebrado em um momento de fragilidade econômica e 

emocional”, assim pretende efetuar o pagamento da propriedade “dentro 

de uma condição razoável e proporcional ao seu status financeiro, 

eliminando a onerosidade excessiva estabelecida pelo aditivo contratual”, 

doc. ID 7280104, fato que revela a probabilidade do direito do autor, art. 

300 do CPC. O perigo de dano resta consubstanciado no fato de que a 

inadimplência se arrasta desde 01.07.2016, portanto, há mais de um ano, o 

que evidencia que o requerido não possui condições financeiras de 

honrar o compromisso assumido, além do que, não há que se falar em 

adimplemento substancial, já que a doutrina e a jurisprudência entendem 

que para a sua caracterização é necessário no mínimo o pagamento de 

85% do total das parcelas, o que nem de longe é o caso dos autos. A 

tutela antecipada, como requerida na inicial, não acarreta nenhum perigo 

de irreversibilidade, eis que o imóvel será entregue ao requerente 

mediante termo de depósito, assumindo ele o encargo de fiel depositário 

até decisão final desta lide. Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos 

exigidos pelo art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência para 

reintegrar o requerente na posse do imóvel descrito na inicial, mediante 

termo de depósito. Considerando que é incontroverso que o requerido 

quitou as duas primeiras e parte da terceira parcela do contrato 

entabulado entre as partes, doc. ID 7280104, e considerando que a 

cláusula 20 estipula que em caso de inadimplência do comprador este terá 

direito a restituição de 70% do valor pago atualizado, condiciono o 

cumprimento da tutela à prestação de caução real ou fidejussória no valor 

de R$ 500.000,00, no prazo de 10 dias, sob pena de revogação da 

presente decisão. Aceita a caução por este juízo e assinado o respectivo 

termo, cumpra-se a tutela acima concedida. Havendo resistência por parte 

do requerido, determino que se cumpra o competente mandado de 

reintegração de posse, mediante força policial, oficiando-se ao 

Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual deverá agir com o 

rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e com as cautelas 

de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. No mais, prossiga o 

feito em seus ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001450-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO RENASCER LTDA (REQUERIDO)

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001450-40.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: AUTO POSTO RENASCER LTDA, 

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI Vistos, etc... Devidamente 

comprovada a mora do devedor, conforme instrumento de protesto de ID. 

5069884, defiro a liminar e, consequentemente, determino que se expeça 

o competente mandado de busca e apreensão, visando apreender o 

veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos do representante legal 

do Autor. Cinco dias após executada a liminar acima deferida, os 

devedores fiduciantes poderão pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

acrescido das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º 

do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, citem-se os Requeridos 

para que no prazo de 15 dias contestem a presente ação, sob pena de 

confissão e revelia. Havendo pagamento da integralidade da dívida 

(Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem aos 

Requeridos, expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, 

volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem 

somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação 

da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1013643-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013643-87.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

LEANDRO FERREIRA MEDEIROS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos, etc... Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao 

Poder Judiciário, verifico que o Exequente é empresário, proprietário de 

vários imóveis, além do que, quem investe um valor de R$ 33.387,75, não 

pode ser considerado “necessitado” na concepção e para os fins da Lei 

que rege a matéria, razão pela qual indefiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Intime-se o Exequente para que efetue ao pagamento 

das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma como 

determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de 

Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena do 

cancelamento da distribuição do feito, art. 290 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005420-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HERALDO PEREIRA DE MENEZES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA PEREIRA DE MENEZES ARUERA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1005420-48.2017.8.11.0015 EMBARGANTE: 

HERALDO PEREIRA DE MENEZES EMBARGADO: FRANCISCA PEREIRA DE 

MENEZES ARUERA Vistos etc... Heraldo Pereira de Menezes opôs 

“Embargos à Execução” em face da ação de execução que lhe move 

Francisca Pereira de Menezes Aruera. Por decisão de ID. 6725673, o 

Embargante foi intimado para que recolhesse as custas processuais, 

contudo, quedou-se inerte, ID. 11038287. Deste modo, intimou-se 

pessoalmente o Embargante, por mandado, porém, sem êxito, ID. 9996064. 

O art. 290 do CPC dispõe que será cancelada a distribuição se a parte 

intimada não realizar o pagamento das custas de ingresso. Assim, com 

fundamento no art. 290 do CPC, determino o cancelamento da distribuição 

da presente ação. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se com as cautelas de estilo. P.R.I.C. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1010320-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GARCIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)
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JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1010320-74.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

ANA CLAUDIA GARCIA DE SOUSA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW MERRILL, CARLOS 

NATANIEL WANZELER Vistos etc... Trata-se de cumprimento de sentença 

ajuizado por Ana Claudia Garcia de Sousa em face de Ympactus 

Comercial Ltda (Telexfree) e outros. Por decisão de ID. 9887705, a 

Exequente foi intimada para que recolhesse as custas processuais, 

contudo, quedou-se inerte, ID. 11043264. O art. 290 do CPC dispõe que 

será cancelada a distribuição se a parte intimada não realizar o pagamento 

das custas de ingresso. Assim, com fundamento no art. 290 do CPC, 

determino o cancelamento da distribuição da presente ação. Com o 

trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se com 

as cautelas de estilo. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012597-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVECIR APARECIDO LANDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 1012597-63.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOVECIR APARECIDO LANDI Vistos etc... Banco Bradesco Financiamentos 

S/A com a presente ação de busca e apreensão, com fundamento no 

Decreto-Lei nº 911/69, contra Jovecir Aparecido Landi. A liminar foi 

deferida, ID. 11111419. Antes da citação do Réu e a busca e apreensão 

do bem, o Autor, por petição de ID. 11219048, requereu a desistência da 

ação. Diante disso, e considerando que o Réu sequer foi citado, homologo 

por sentença o pedido de desistência, julgando extinto o processo, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Custas pelo Autor. Proceda-se o 

levantamento de eventual restrição determinada por este Juízo sobre o 

objeto desta demanda. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010684-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE WILLIAN RONCONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1010684-46.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GEOVANE 

WILLIAN RONCONI Vistos etc... Banco Bradesco Financiamentos S/A 

ingressou com a presente ação de busca e apreensão, com fundamento 

no Decreto-Lei nº 911/69, contra Geovane Willian Ronconi. Antes mesmo 

do recebimento da inicial, o Autor, por petição de ID. 8679515, requereu a 

desistência da ação, informando que o Réu quitou o débito. Diante disso, e 

considerando que o Réu sequer foi citado, homologo por sentença o 

pedido de desistência, julgando extinto o processo, sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas pelo Autor. Proceda-se o levantamento de eventual 

restrição determinada por este Juízo sobre o objeto desta demanda. Com o 

trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se os 

autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002746-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TEOFILO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BALDUINO PAN (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 1002746-34.2016.8.11.0015 

AUTOR: ANTONIO TEOFILO BORGES RÉU: BALDUINO PAN Vistos, etc... 

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por Antonio Teófilo Borges em face de Balduíno Pan. A 

liminar foi concedida, ID. 4452823, sendo devidamente cumprida, conforme 

ID. 10677120. Entre um ato e outro, as partes, por petição de ID. 

11095757, informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção da ação. Diante disso, homologo por 

sentença o acordo de ID. 11095757, julgando extinto o processo, com 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do C.P.C. Custas pelo Autor, e honorários advocatícios pelas 

partes. Ficam as partes isentas das custas remanescentes, art. 90, § 3º, 

do CPC. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013697-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDISOM HENRIQUE DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEREIRA WESCHENFELDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013697-53.2017.8.11.0015 Verifico que a peça inicial 

foi endereçada ao Juizado Especial desta Comarca, bem como, o 

exequente no ID 11181948 foi expresso em afirmar que a ação foi 

indevidamente distribuída e que pretende a tramitação da presente ação 

junto ao Juizado Especial Cível desta Comarca. Posto isso, DETERMINO a 

redistribuição do feito para a 7ª Vara desta Comarca, com as anotações 

de estilo. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012572-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GRANELLA OAB - MT23136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1012572-50.2017.8.11.0015 Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar procuração com poderes para 

“desistir” a advogada Dra. Alana Granella. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013624-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANE FRANCIELE DE ALCANTARA NATIVIDADE GODOI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013624-81.2017.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007537-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON APARECIDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007537-12.2017.8.11.0015 Ante a manifestação das 

partes (IDs 10954419 e 11173451), informando que não possuem 

interesse na realização da audiência de conciliação, cancelo a audiência 

designada nos autos, conforme preceitua o artigo 334, §4º, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes a especificarem as partes 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005640-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON TOSHIO HASHIMOTO (RÉU)

LUZIA CABREIRA HASHIMOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, 

sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado. Sinop-MT, 8 de janeiro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010941-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIONAL CELL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de busca, apreensão e citação a ser cumprido no endereço 

fornecido na petição ID 11111957, devendo a referida importância ser 

paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Sinop-MT, 8 

de janeiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010775-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER ANTUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, 

sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem 

interesse na realização da audiência de conciliação. Sinop-MT, 9 de 

janeiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011868-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a 

AUTORA para em quinze dias impugnar a contestação juntada em 

13/12/2017. Sinop-MT, 9 de janeiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011651-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESTCON BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA GUSMAN ZOUAIN OAB - ES7582 (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para em quinze dias impugnar a contestação juntada em 

14/12/2017. Sinop-MT, 9 de janeiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 
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Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009361-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MORAES NETO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o 

AUTOR para em cinco dias manifestar sobre certidão: "Certifico que, em 

cumprimento ao respeitável mandado extraído dos autos supra, DEIXEI DE 

PROCEDER A APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NO MANDADO DO 

REQUERIDO ANTONIO MORAES NETO, tendo em vista que não o 

encontrei, estive no endereço constante no mandado (nº 1217) e fui 

informada pela Eliana da Silva Correia que o requerido mudou dali faz um 

ano e não sabe seu endereço atual." Sinop-MT, 9 de janeiro de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011003-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE OLIVEIRA RAMIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES OAB - MT0009062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IURY YLSIO CARDOSO DE ANDRADE (RÉU)

SIMONE ZANANELA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a 

AUTORA para em cinco dias manifestar sobre a carta precatória devolvida 

sem cumprimento. Sinop-MT, 10 de janeiro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001326-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO PORCINO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da REQUERIDA para enviar ao Juízo deprecado os 

documentos solicitados no ofício juntado nos autos (ID 11312532). 

Sinop-MT, 10 de janeiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011727-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE MELO CARDOSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar sobre certidão (ID 

11064580). Sinop-MT, 10 de janeiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004585-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON PEDRO MAURINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO)

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias impugnar a 

contestação apresentada. Sinop-MT, 11 de janeiro de 2018 Clarice Janete 

da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012725-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DIENSE SERAFIM LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134 (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias impugnar a 

contestação apresentada. Sinop-MT, 11 de janeiro de 2018 Clarice Janete 

da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003015-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FORTGREEN - COMERCIAL AGRICOLA LTDA (AUTOR)

FERRARI, ZAGATTO & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER TADEU YAMADA OAB - PR0019012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) da parte autora para em cinco dias manifestar sobre 

certidão do Oficial de Justiça (ID 11090285). Sinop-MT, 11 de janeiro de 

2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000706-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE SONTAG LUCKMANN (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de busca, apreensão e citação, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Sinop-MT, 11 

de janeiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007729-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial 

de justiça de 31/08/2017. Sinop-MT, 11 de janeiro de 2018 Clarice Janete 

da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013791-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013791-98.2017.8.11.0015 Verifico que a parte 

requerente pugna pelo pagamento das custas processuais de forma 

parcelada. O parcelamento das despesas processuais encontra previsão 

legal, bem como no art. 456 da CNGC, que assim dispõe: “Art. 456. A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.”. 

Entretanto, para a concessão do benefício, se faz necessária a 

demonstração acerca da ausência de condições financeiras para arcar 

com as despesas no momento da propositura da ação, situação esta que 

não foi comprovada pela requerente. Assim, intime-se a parte requerente 

para comprovar a sua incapacidade momentânea de recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006879-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MENDES CORREA (RÉU)

ANA GERTRUDES MENDES CORREA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar sobre certidão (ID 

11206145). Sinop-MT, 12 de janeiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007072-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GOULARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOMERO STABELINE MINHOTO OAB - SP0026346A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO OAB - SP0177342A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da EXECUTADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento das custas judiciais pendentes no valor de R$9.789,72, sendo 

R$ 4.976,41 de custas processuais e R$ 4.813,31 de taxa judiciária, 

ficando consignado que as guias para o recolhimento estão disponíveis no 

site  serviços, guias, custas e taxas finais/remanescentes, sob pena de 

constar no registro da distribuição à pendência das custas, para que 

diante de eventual solicitação de certidão possa o cartório distribuidor 

constar a referência formal ao inadimplemento daqueles encargos, e sob 

pena de ser lavrada certidão para fins de protesto, para posterior 

expedição do alvará de liberação do valor constante nos autos. Sinop-MT, 

12 de janeiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora 

judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006966-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FALQUETO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do AUTOR para em quinze dias impugnar a contestação 

apresentada. Sinop-MT, 12 de janeiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011451-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA FERNANDA DOMINGOS MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTINHO DE PAULA NETO OAB - MT21792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA LETICIA DE ALMEIDA OAB - SP0236637A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias impugnar a 

contestação apresentada. Sinop-MT, 12 de janeiro de 2018 Clarice Janete 

da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001124-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHURRASCARIA E LOJA DE CONVENIENCIA MODELO EIRELI - ME 

(DEPRECADO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que os executados 

efetuassem o pagamento do débito, razão pela qual INTIMO a EXEQUENTE 

para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, bem como, para, 

querendo, indicar bens passíveis de penhora. Sinop-MT, 12 de janeiro de 

2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011117-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA NALEVAIKO TSILFIDIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO)

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)
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FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA RODRIGUES DE ARAUJO (RÉU)

W. R. ARAUJO & CIA LTDA - EPP (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ,INTIMO a 

PARTE AUTORA para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial 

de justiça e em razão de que a carta de citação não foi recebida 

pessoalmente por SEBASTIANA RODRIGUES DE ARAÚJO. Sinop-MT, 12 

de janeiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001332-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a 

carta de citação foi devolvida (ID 11338982). Sinop-MT, 12 de janeiro de 

2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001506-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON GARCIA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDELNIDO PEREIRA DE ABREU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para em cinco dias manifestar, quanto ao cumprimento 

integral do acordo. Sinop-MT, 15 de janeiro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000108-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSANIEL JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

CLEBERSON MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

W. J. F. CONSTRUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para em cinco dias manifestar sobre certidão juntada em 

08/09/2017. Sinop-MT, 15 de janeiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003242-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. D. A. (AUTOR)

EDENILCIA ALMEIDA DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEIA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT0020092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que a AUTORA 

impugnasse a contestação. Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes para que em quinze dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir além das já constantes 

dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão ou digam se pretendem o julgamento antecipado. Sinop-MT, 16 

de janeiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002507-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMINO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a 

parte AUTORA para em quinze dias impugnar as contestações juntadas 

em 20/06/2017 e em 14/07/2017. Sinop-MT, 16 de janeiro de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012353-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SADI DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte AUTORA para em quinze dias impugnar a 

contestação juntada em 16/1/2018. Sinop-MT, 17 de janeiro de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011171-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DIAS (RECONVINDO)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte AUTORA para em quinze dias contestar a 

reconvenção e impugnar a contestação juntada em 16/1/2018. Sinop-MT, 

17 de janeiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora 

judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011172-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NORBERTO DOS SANTOS - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar sobre correspondência 
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devolvida (ID 11378180). Sinop-MT, 17 de janeiro de 2018 Clarice Janete 

da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012447-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROTECNICA PAGLIARI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PAGLIARI OAB - MT12700/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar quando à devolução da 

correspondência (ID 11378848). Sinop-MT, 17 de janeiro de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000485-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GIMENES (REQUERENTE)

SALVADOR GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY FRANCIANE MENZEL RAMPAZO OAB - MT0013532A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar quando à devolução da 

correspondência (ID 11382200). Sinop-MT, 17 de janeiro de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008907-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROZANGELA APARECIDA SONZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MOURA OAB - MT21118/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCONDES RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar quanto à devolução da 

correspondência (ID 11383129). Sinop-MT, 17 de janeiro de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003475-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID BORGES SEVERINO (RÉU)

IVANA GONCALVES BORGES (RÉU)

ISRAEL ALIMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos. Nos termos da legislação vigente 

(art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e do provimento 56/2007-CGJ, 

intimo o autor pessoalmente, para, em cinco dias dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção e arquivamento. Sinop-MT, 17 de janeiro de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 152679 Nr: 766-45.2011.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA TESCHIMA, AFONSO CELSO 

TESCHIMA JUNIOR, AFONSO CELSO TESCHIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angeliza Neiverth - 

OAB:MT/13.851, ELIANA MACIEL ESCOBAR - OAB:16695/MT, PAULO 

MORELI - OAB:13052/PR

 (...) À vista do exposto, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito. Condeno o 

exequente ao pagamento de custas\despesas processuais e honorários 

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

atualizado da causa, com espeque no art. 85, §2º, do CPC/2015. Decorrido 

o prazo recursal, libere-se a penhora de fls. 79. Após, pagas as custas, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 

18/12/2017 GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165528 Nr: 373-86.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRABETI E CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8.530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO convertida em AÇÃO DE 

EXECUÇÃO movida por BANCO BRADESCO S/A em face de FRABETTI E 

CIA LTDA, alegando ser credor fiduciário da parte requerida e que esta se 

encontra em mora; requerendo, por fim, a busca e apreensão do objeto do 

contrato. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 09/23. Recebida a 

inicial, foi deferida a liminar de busca e apreensão (fls. 44) e, uma vez que 

o bem não foi encontrado, a busca e apreensão foi convertida em ação de 

execução (fls. 86). Intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, foi certificado, às fls. 93, que a exequente 

deixou transcorrer “in albis” o prazo para cumprimento do mandado. 

Intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, às fls. 94, o 

exequente quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 97. DECIDO. 

Verifico que o processo está paralisado há mais de 06 (seis) meses, por 

inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam. Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo 

deve ser extinto, consoante já se decidiu: [...] Posto isso, nos termos do 

art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito. Condeno o requerente ao pagamento 

das custas processuais. Transitada esta em julgado, pagas as custas, 

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

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 57893 Nr: 8134-86.2003.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURINALDO MÁXIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Verifico que foi entabulado acordo entre as partes às fls. 318/320, 

entretanto este não foi homologado. Desta forma, HOMOLOGO A 

TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos.

Ademais, tendo em vista que decorreu o prazo referido no acordo, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se 

houve o integral cumprimento do acordo, sob pena de extinção pelo 

pagamento.
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Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 94380 Nr: 1409-08.2008.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA HELENA SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067, PEDRO FERREIRA 

MENDES - OAB:MT-3.167-A, SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12.639

 Cuida-se de processo executivo movido por Roberto César Coelho, (...) 

Decido: 1- Do cálculo judicial Considerando as alegações do exequente, 

denoto que os valores depositados judicialmente devem ser levantados em 

favor do credor, a fim de elaborar o cálculo do valor remanescente, haja 

vista que, nos cálculos apresentados não é possível aferir o montante 

exato relativo à correção monetária dos valores já depositados nos autos. 

Assim, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informando conta bancária em seu nome para levantamento dos 

valores constantes na conta única. Após a expedição do alvará, intime-se 

a parte exequente a atualizar o valor total devido, abatendo o valor 

levantado, no prazo de 05 (cinco) dias. 2 - Do pedido de bloqueio e 

apreensão do passaporte. Verifica-se que a nova sistemática trazida pela 

Lei nº 13.105/2015 - Código de Processo Civil, art. 139, inciso IV, permite 

ao (...) Ademais, o próprio Código de Processo Civil, no art. 8º, prescreve 

que “(...).” Nesse sentido é a jurisprudência: (...) Com tais considerações 

INDEFIRO o pedido de apreensão do passaporte da executada. 3- Do 

pedido de expedição de certidão para fins de protesto. Verifico que o 

exequente pugnou pela emissão de certidão judicial para fins de protesto. 

Entretanto, cumpre anotar que o pleito somente tem cabimento na hipótese 

de execução de título judicial, na forma do artigo 517, do CPC. Nesse 

sentido: (...) Ademais, a execução se encontra garantida com a penhora 

do bem imóvel de fls. 168. Assim, uma vez levantados os valores 

depositados nos autos e apresentado o cálculo do remanescente pelo 

credor, NA FORMA DETERMINADA NO ITEM 1 DESTA DECISÃO, 

prossiga-se com a execução, intimando-se o cônjuge da parte executada 

da penhora realizada às fls. 168, por mandado. Neste ponto, indefiro o 

pedido do exequente para que ele seja considerado intimado por telefone, 

haja vista que tal intimação não ocorreu, conforme relatado na certidão de 

fls. 199. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187247 Nr: 8465-19.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME GILBERTO BOHRZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO BURTET CERUTTI & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVAN AURI BERTONCELLO - 

OAB:16.688/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 60 a 62 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte AUTORA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250668 Nr: 18649-63.2015.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGÉRIO DE JESUS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:AC/3460, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - 

OAB:18441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 INTIMAÇÃO do Impugnante para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento das custas judiciais pendentes no valor de R$ 503,94, sendo 

R$ 376,85 de custas processuais e R$ 127,09 de taxa judiciária, ficando 

consignado que as guias para o recolhimento estão disponíveis no site  

serviços, guias, custas e taxas finais/remanescentes, sob pena de 

constar no registro da distribuição à pendência das custas, para que 

diante de eventual solicitação de certidão possa o cartório distribuidor 

constar a referência formal ao inadimplemento daqueles encargos, e sob 

pena de ser lavrada certidão para fins de protesto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 283880 Nr: 18258-74.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - ADM EXPORT. E IMP. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES SALETE PRANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, SERGIO LUIZ DO AMARAL - OAB:36168/PR

 1. Designo audiência para o dia 10/04/2018, às 16h00min, para oitiva da 

requerida Mirtes Salete Prante.

2. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência.

3. Intime-se a requerida, por mandado, devendo este constar que, a 

requerida deve comparecer para prestar depoimento pessoal, sob pena 

de confesso, nos termos do art. 385, §1º do CPC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163336 Nr: 11228-61.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DOERTZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLDEMAR JOHANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - 

OAB:14480/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente Emerson Doertzbacher para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar procuração com poderes para “desistir” ao advogado 

Dr. Anderson Carlos Alves Botin, sob pena de não homologação do 

acordo.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 202444 Nr: 4873-30.2014.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUVERDENSE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA -ME, JOSÉ TENIER COELHO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O mandado com a certidão de citação por hora certa foi juntado em 

05/08/2014, ao passo que a carta de notificação, a que se refere o artigo 

229, do antigo Código de Processo Civil ainda não foi expedida. No ponto, 

insta anotar que o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 254, 

determina que, dentro do termo de dez dias, contados da juntada do 

mandado aos autos, o escrivão deverá enviar carta de notificação ao réu, 

dando lhe ciência dos fatos. Outrossim, cumpre ressaltar que o CPC/73, 

em seu artigo 229, vigente à época, não previa o requisito do prazo de 10 

(dez) dias. A propósito: (...) À guisa do exposto e, considerando o 

princípio tempus regit actum, com fulcro no artigo 229, do CPC/73, defiro o 

pedido de fls. 38/40. Expeça-se carta de notificação, conforme requerido. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 224556 Nr: 2483-53.2015.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANTIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SAUER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:OAB/MT 2.772-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 112,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de citação a ser cumprido no endereço de fl. 60, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 249636 Nr: 18060-71.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DELFINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 (...) DECIDO. Conheço dos embargos de declaração opostos às fls. 

136/137. Entretanto, os embargos merecem ser rejeitados in totum, por 

não existir qualquer omissão na decisão objurgada, já que fundamentada 

nos elementos constantes dos autos, notadamente sendo expressa 

quanto ao marco inicial da ciência inequívoca da alegada invalidez 

permanente. Ademais, analisando atentamente o REsp nº 1.388.030/MG, 

denoto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que a ciência 

inequívoca da invalidez permanente ocorre na data que a vítima obtém um 

laudo médico atestando tal fato, como ocorreu no caso sub judice. Nas 

palavras do Excelentíssimo Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: 

“Então, caso a seguradora desconfie dessa manipulação do prazo 

prescricional, cabe-lhe diligenciar junto ao IML para saber se a vítima 

submeteu-se, ou não, a exame médico em data anterior. Do contrário, há 

de prevalecer, como termo inicial da prescrição, a data indicada no laudo 

médico apresentado pela vítima”. (Parte do relatório do REsp nº 

1.388.030/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, publicado em 12/11/2014) Desta feita, eventual modificação 

da decisão deverá ser feita pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, mediante provocação, através da interposição de recurso para 

correção de eventual error in procedendo ou error in judicando. A respeito 

do tema, o Colendo STJ já decidiu: (...) Desta feita e com tais 

considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por não 

haver qualquer omissão, passível de ser sanado no decisum de fls. 

168/174, que, destarte, permanece na íntegra, tal como foi lançado. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 286808 Nr: 339-38.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESIA DOS ANJOS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO NORTE DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA DA SILVA - 

OAB:15100, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977-A/MT, PAULA SAVARIS BEE - OAB:18674-MT

 1. Designo audiência para o dia 02/05/2018, às 15h30min, para oitiva das 

testemunhas Luciano Aguiar Vendrame, Marcieli Rosangela Gomes e 

Maria Carmelita dos Santos.

2. Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando a cópia da contestação e 

informando a data da audiência.

3. Cabe ao advogado informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. 

Cumpre salientar que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

4. A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 118897 Nr: 11194-57.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DA COSTA MADEIRAS-ME, GILMAR 

ALIBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pedido de fls. 112, intime-se a parte requerente para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar planilha com o cálculo do valor atualizado do 

débito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 151844 Nr: 205-21.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FAGANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTIAGO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13065

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 133/134.

Intime-se a parte executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158369 Nr: 5557-57.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER CARNEIRO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELDA CARLA DE O. ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT, EVERTON COVRE - OAB:15.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o executado já foi citado conforme certidão de fls. 23, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 
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(dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159129 Nr: 6412-36.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTACIR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Ante a manifestação de fls. 121 e em observância ao art. 3º, § 3º, do 

CPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 22/03/2018, 

às 13h30min, que será realizada pela Magistrada, na sala de audiência do 

Juízo.

Intimem-se as partes, sendo o requerido no endereço indicado às fls. 119.

Considerando que o requerido reside nesta cidade, dê-se ciência da 

audiência à Defensoria Pública, que o assistirá.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 175104 Nr: 10657-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERTRUDES FERNANDES NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYHÉLVIA AMARAL RIBEIRO 

DE PAULA - OAB:6285, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 128/130.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 307274 Nr: 13090-57.2017.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ALIBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 309152 Nr: 14125-52.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO DEMARI WEBBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309-B

 1. Designo audiência para o dia 04/05/2018, às 14h30min, para oitiva das 

testemunhas Heitor de Souza Peretti, Werikson Rodrigues Triguiero, 

Davson Alves de Oliveira, Luismar Araújo de Souza, Ronaldo Arrudo da 

Silva, Antônio Luiz Araújo Cunha, Raimundo Neto Alves Lopes, Antonio 

Luiz Silva da Fonseca e Rodiney Neves de Azevedo.

2. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência.

3. Intime-se as testemunhas arroladas do dia, hora e local da audiência.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 309847 Nr: 14536-95.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOVEU SOUSA CARVALHO, CAIO LUIZ 

LOURENÇO NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATANAEL ANSELMO DE SOUSA - 

OAB:GO - 16.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT 3.504-A

 1. Designo audiência para o dia 16/05/2018, às 14h15min, para oitiva da 

testemunha Horacino Lima.

2. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência e 

solicitando cópia integral da petição inicial, bem como procuração dos 

patronos das partes.

3. Cabe ao advogado informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. 

Cumpre salientar que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

4. A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 170461 Nr: 5518-26.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DE CARVALHO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCASIM COMÉRCIO, INDUSTRIA E LOCAÇÃO 

DE MÁQUINAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TOMELIN BOGO - 

OAB:15673/MT, RENATO DE CARVALHO DOS REIS - OAB:14770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENÉAS CORRÊA DE 

FIGUEIREDO JR - OAB:OAB/MT 6076, GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:OAB/MT 16472

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 272/273. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 5518-26.2012.811.0015 – Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito em fase de cumprimento de sentença movida por RAFAEL DE 

CARVALHO DOS REIS em face de LOCASIM C I LOCAÇÃO MAQ LTDA.

Transitada esta em julgado, determino à instituição financeira depositária 

que transfira o valor bloqueado às fls. 261/262, via Bacenjud, para a conta 

única do Poder Judiciário. Expeça-se alvará eletrônico para liberação dos 

valores penhorados judicialmente (fls. 260/262), transferindo o valor 

vinculado aos autos para a conta indicada às fls. 272 em favor da 

exequente, tendo em vista que seu procurador tem poderes para receber 

(fls. 17).

Após, pagas as custas pela executada, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247397 Nr: 16758-07.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHMITT & MELO NETO LTDA -EPP, CRISTIANE 

SOUZA DA COSTA SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para juntar aos autos o contrato de cessão de 

crédito completo, indicando quais cédulas de créditos foram cedidas a 

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE C´REDITOS FINANCEIROS 

S.A.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 197946 Nr: 957-85.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO COURA ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco dias manifestar sobre petição e 

extrato de fls. 133 a 136.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 186713 Nr: 7921-31.2013.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUCIANO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 47 a 51 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte REQUERIDA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160649 Nr: 8075-20.2011.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS VALE DO VERDE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11.917-MT, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:10031/MT, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 168522 Nr: 3492-55.2012.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO NUNES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO as 

PARTES do inteiro teor da petição de fl. 131, na qual foi designado o dia 

15/2/2018, às 14:30 horas para colheita de grafismo do AUTOR.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 183637 Nr: 4670-05.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA., FORÇA 

SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A -CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A, ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - OAB:OAB/MT 

9084-A, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para:i)DECLARAR inexigíveis os débitos, em nome das requerentes, 

relativos aos meses de novembro/2012 a março/2013;ii)CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a cada requerente, a ser corrigido pelo INPC, a 

partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ); iii)CONDENAR a requerida, de acordo com o 

artigo 537,§1º do NCPC, ao pagamento da importância de R$10.000,00 

(dez mil reais), em favor da requerente Lider Construções Elétricas Ltda e 

ao pagamento do importe de R$3.000,00 (três mil reais), em favor da 

requerente Força Serviços Elétricos Ltda, ambos a título de multa 

cominatória por descumprimento de decisão judicial, acrescida de 

correção monetária pelo INPC, a contar a partir da data do descumprimento 

da decisão de fls. 183/184 (11/06/2013). “[...] Não incidem juros de mora 

sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob 

pena de configurar bis in idem. E o termo inicial de incidência da correção 

monetária deve ser a data do respectivo arbitramento (STJ, REsp nº. 

1327199/RJ). (Ap 93617/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, 

Publicado no DJE 12/09/2017)”.iv) Oficie-se ao Serasa e ao SCPC para 

que promovam a exclusão das restrições dos nomes das requerentes, 

lançadas pela requerida, referente aos débitos relativos aos meses de 

novembro/2012 a março/2013.Por fim, condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação.Transitada esta em julgado, o que deverá 

ser certificado pela Sra. Gestora, de nada for requerido, arquivem-se os 

autos, independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias, observando-se o que determina a 

CNGC, com relação às custas processuais.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 194200 Nr: 15970-61.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALANA HAUBERT SANTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL HONDA, SERASA 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANOR POMPILIO CORREA DE 

BARROS - OAB:15504, RENATO DE CARVALHO DOS REIS - 

OAB:14770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, Fernando Henrique 

Ceolin - OAB:MT/9.602, LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO TAVARES 

- OAB:OAB/MT 3.961, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo a 

AUTORA para em cinco dias manifestar sobre petição de ls. 203/204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello
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 Cod. Proc.: 110072 Nr: 2460-20.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON ROQUE SEAWRIGHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEFONSO CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SEAWRIGHT 

GONÇALVES - OAB:248668/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/20007-CGJ/MT, 

intimo a parte autora para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a 

carta precatória foi devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 156156 Nr: 3320-50.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado a ser cumprido no endereço de fl. 85, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 169799 Nr: 4762-17.2012.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DM COELHO AGROMERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER HILDENBRANDT, HEDWIG 

HILDEBRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:9647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B, YARA APARECIDA CORRÊA REALI - OAB:MT 

7.587-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, tendo em vista que os autos 

retornaram do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 197410 Nr: 502-23.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENI BOTELHO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDEMAR VARGAS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a 

parte AUTORA para em quinze dias Impugnar a contestação de fls. 

110/111, bem como para que especifique as provas que pretende produzir 

além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob 

pena de indeferimento e/ou preclusão ou diga se pretende o julgamento 

antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 226215 Nr: 3460-45.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU GOMES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:OAB/MT -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

AUTORA para em cinco dias manifestar sobre endereços localizados junto 

ao PJE (fl. 56).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 227439 Nr: 4121-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON HUCK (ESPÓLIO), ELCIO HUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo os 

exequentes para em cinco dias manifestarem sobre petição de fls. 

422/423.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013773-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PENHA CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011804-27.2017-8.11.0015 Trata-se de AÇÃO 

CAUTELAR ANTECEDENTE proposta por COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP 

em face de PENHA CONSTRUTORA LTDA, alegando que, em 13 de 

outubro de 2016, formalizou com a requerida um contrato de prestação de 

serviços, sob o nº. CES-076/2016-DMA, para a realização de supressão 

vegetal, retirada de madeira, limpeza de área, construção e organização 

de pátios de estocagem. Afirmou que o prazo inicial para o término dos 

serviços era de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do 

contrato. Entretanto, ao longo da execução dos serviços a requerida 

passou a cometer algumas irregularidades e descumprimentos 

contratuais, levando a requerente a notificar extrajudicialmente a 

requerida, em 28 de novembro de 2016. Contudo, as irregularidades 

prosseguiram. Sustentou que, em 24 de julho de 2017, a requerente 

encaminhou à requerida nova notificação extrajudicial, rescindindo o 

contrato firmado entre as partes e informando que os serviços seriam 

pagos até a data da rescisão. Todavia, a requerida não concordou com os 

termos. Aduziu que, em 06 de outubro, encaminhou à requerida 

notificação extrajudicial informando que os pagamentos somente seriam 

realizados mediante a apresentação dos comprovantes de quitação de 

regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista. Entretanto, a requerida 
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ignorou a notificação e, 07 de dezembro de 2017, encaminhou à 

requerente boleto com a cobrança da última medição, no importe de 

R$399.019,34 (trezentos e noventa e nove mil e dezenove reais e trinta e 

quatro centavos). Argumentou que, tais valores, não podem ser exigidos 

pela requerida, haja vista que esta não apresentou os documentos 

contratualmente exigidos, sendo autorizada a retenção do saldo pela 

requerente. Outrossim, acrescentou, que o envio do boleto concretizou o 

risco real e iminente da requerida encaminhar o título ao protesto, após o 

vencimento, e inscrever o nome da requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito. Relatou, ainda, que foi citada em 28 (vinte e oito) reclamações 

trabalhistas movidas pelos ex-funcionários da requerida. Diante de tais 

fatos, pugnou pela concessão da medida cautelar antecedente, a fim de 

determinar a abstenção da requerida de tomar medidas coercitivas para o 

recebimento do suposto crédito, em especial, porém sem a isso se limitar, 

o protesto do título e a inscrição do nome da requerente nos cadastros de 

inadimplências, mediante prestação de caução, por meio de depósito 

judicial, consistente no valor exigido pela requerida. Por fim, indicou a lide 

principal a Ação Anulatória de título. No ID nº. 11245623, a requerente se 

manifestou, informando que a requerida encaminhou o título para protesto 

junto ao 2º Oficio do Registro Civil, Tabelionato de Notas, Pessoas 

Jurídicas e Protestos de Títulos de Sinop/MT, conforme aviso de protesto 

de ID nº. 11245640 e pugnando pelo deferimento da tutela, para que seja 

impedido o protesto do aludido título e a abstenção da requerida em 

praticar novo aviso de protesto ou inscrição do nome da requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito. DECIDO: O art. 305 do CPC (Lei nº 

13.105/2015), estabelece que a tutela cautelar requerida em caráter 

antecedente será concedida quando: 1) houver perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Com tais considerações, verifico, no caso 

vertente, que é de rigor o deferimento do pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela pleiteada, uma vez que presentes os requisitos legais 

autorizadores para tanto. No caso, analisando os documentos juntados à 

inicial, verifico que o contrato juntado no ID de nº. 11226969 e a Nota 

Fiscal de ID nº.11227147 comprova a relação jurídica existente entre as 

partes. Ademais, os Relatórios de Desvio-RD e de Saúde e Segurança de 

Trabalho (IDs nº. 11227612 e 12226979), bem como as notificações 

extrajudiciais colacionadas aos Ids de nº. 11226995 e 11227002 

demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, as irregularidades 

cometidas pela empresa requerida. Outrossim, em análise ao contrato 

firmado entre as partes (ID nº. 11226969), vislumbra-se que por meio da 

cláusula de nº. 8.2.1 que os pagamentos realizados pela requerente à 

requerida dependerão da entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados e 

dos comprovantes de regularidade fiscal e previdenciária. A propósito: 

“[...] 8.2.1 O(s) pagamento (s) acima, descrito (s), somente será (ão) 

efetivado (s) mediante a entrega da respectiva Nota Fiscal de 

Serviços/Fatura emitida pela contratada acompanhada das cópias dos 

documentos que comprovem a regularidade fiscal e previdenciária (CND), 

em especial [...]”. Além disso, denota-se por meio do documento de ID nº. 

11245640 que houve o apontamento do protesto do título supostamente 

devido pela requerente. Sendo assim, verifica-se a probabilidade do direito 

invocado na exordial. Outrossim, é cediço que o protesto possui nefastos 

efeitos na vida de qualquer indivíduo, ante as dificuldades que a 

requerente experimentará para obtenção de crédito no mercado, o que 

demonstra o perigo de dano. Ademais, não há risco de irreversibilidade no 

deferimento da medida, ante a caução ofertada pela requerente, 

consistente no depósito judicial do montante devido, de modo que o 

deferimento do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: “[...] Se a parte agravante oferece caução idônea e 

suficiente para cobrir o valor da duplicata protestada a qual ela pretende 

sustar através da tutela provisória de urgência, sua aceitação é medida 

que se impõe”. (TJ-MG - AI: 10188160058866001 MG, Relator: Evandro 

Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 20/07/2017, Câmaras Cíveis 

/ 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2017). Grifei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE DE NATUREZA CAUTELAR – 

DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTOS 

MEDIANTE CAUÇÃO – SÚMULA 16 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O 

condicionamento da sustação liminar de protesto ou a suspensão de seus 

efeitos à prestação de caução está intrinsecamente relacionado ao poder 

discricionário do Magistrado. No caso vertente, diante do que consta nos 

autos, agiu de forma correta o Juízo a quo ao condicionar a sustação dos 

protestos à prestação de caução em dinheiro valor do título. Precedentes 

deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO”. (TJ-SP - AI: 20166154120178260000 

SP 2016615-41.2017.8.26.0000, Relator: Eduardo Siqueira, Data de 

Julgamento: 28/06/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/06/2017). Posto isso, DEFIRO A TUTELA CAUTELAR EM 

CARÁTER ANTECEDENTE, com fundamento no artigo 305 do CPC, para o 

fim de determinar a abstenção da requerida de tomar medidas coercitivas 

para recebimento do crédito discutido nos autos, até ulterior ordem judicial 

em contrário e, ainda, a sustação do apontamento de protesto nº. 

82-20/12/2017, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais). Expeça-se o necessário, inclusive oficio ao 

cartório de protesto para que suste provisoriamente os efeitos do 

protesto. Cite-se o requerido para cumprir a presente decisão, bem como 

dos termos do pedido e para contestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de presumirem aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial. O requerente deve aditar a inicial, incluindo o pedido 

principal, nos termos do artigo 308 do CPC/2015, sob pena de ineficácia da 

medida ora concedida.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013791-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO)

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 101371-98.2017-8.11.0015 Trata-se de AÇÃO DE 

RESOLUÇÃO CONTRATUAL com pedido de tutela de urgência, proposta 

por PAJÉ TRANSPORTES LTDA em face de JUARES DOMINGOS DOS 

SANTOS, alegando que, em 30 de dezembro de 2012, firmou com o 

requerido um instrumento particular de compra e venda com reserva de 

domínio, tendo por objeto a alienação de “02 (duas) Pás Carregadeiras, 

marca Caterpillar, ambas modelo 924H, ano 2010, com concha frontal, 

equipadas com garfos para manuseio de toras de madeira e acopláveis 

via engate rápido”, no valor de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil 

reais), representada pela entrega de 758,000m³ (setecentos e cinquenta e 

oito metros cúbicos) de madeira serrada, da espécie Cambará, cortados 

em vigamento padrão. Esclareceu que a forma de pagamento estipulada 

entre as partes foi de 08 (oito parcelas) mensais, sendo as 07 (sete) 

primeiras de 98,000m³ de madeira e a última de 93,000m³, com vencimento 

em 20/11/2012 a 20/06/2013. Entretanto, o requerido adimpliu apenas as 

04 (quatro) primeiras parcelas. Sustentou que, em 18 de fevereiro de 

2015, a requerente encaminhou ao requerido notificação extrajudicial, com 

intuito de cientificar o requerido acerca do saldo devedor e retomar a 

posse da pá carregadeira com número de série CAT0924HJKLN00857, em 

razão da reserva de domínio estabelecida em contrato pelas partes. 

Contudo, o requerido não quitou o valor devido, tampouco devolveu a 

requerente o equipamento agrícola pleiteado. Diante de tais fatos, a 

requerente pugnou pela concessão da liminar de busca e apreensão da 

“Pá Carregadeira, marca Caterpillar, modelo 924H, ano 2010, com concha 

frontal e garfo para manuseio de toras de madeira, acopláveis, via “engate 

rápido”, com número de série CAT0924HJKLN00857”, com a consequente 

remoção e o depósito deste bem em favor da requerente, na pessoa de 

seu representante legal, quem assumirá o encargo de fiel depositário do 

bem. DECIDO: O art. 300 do CPC (Lei nº 13.105/2015), estabelece que a 

tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o §3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 301, por 

sua vez, dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser 

efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de 

protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. Ademais, cumpre ressaltar que de acordo com o 

artigo 525 do Código Civil, o inadimplemento do contrato de compra e 

venda firmado com cláusula de reserva de domínio autoriza o vendedor a 

exigir o pagamento integral do preço ou a restituição da coisa, após 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 480 de 1153



constituir o comprador em mora, que, de acordo com o entendimento 

jurisprudencial, se dará mediante protesto do título, ou interpelação judicial 

ou extrajudicial . A propósito: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESERVA DE DOMÍNIO. 

APARELHOS HOSPITALARES. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

CITAÇÃO. VÁLIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS N. 

5 E 7 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONVENCIMENTO DO 

MAGISTRADO. REEXAME FÁTICO. SÚMULA N. 7 DO STJ. MORA DO 

DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 

A mora do devedor ocorre pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial expedida por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no 

endereço do devedor.IV. Recurso especial improvido.(REsp 897.593/SP, 

Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2011, DJe 24/03/2011)”. Com tais considerações, analisando o caso 

em hipótese, denota-se que, em 30 de outubro de 2012, as partes 

entabularam um contrato de compra e venda de “02 (duas) Pás 

Carregadeiras, marca Caterpillar, ambas modelo 924H, ano 2010, com 

concha frontal, equipadas com garfos para manuseio de toras de madeira 

e acopláveis via engate rápido (ID nº. 11233291), em que consta cláusula 

de reserva de domínio (cláusula nº. 04), nos seguintes termos: “[...] DA 

RESERVA DE DOMÍNIO”. O presente contrato é celebrado com reserva de 

domínio, nos termos dos arts. 1.070 e 1.071 do CPC. Assim, a Compradora 

não poderá transferir a terceiro nenhum dos bens, a nenhum título, 

enquanto pendente débitos deste contrato” [...]. Outrossim, vislumbra-se a 

probabilidade do direito invocado na exordial, uma vez que a parte 

requerente comprovou a mora do requerido, conforme notificação 

extrajudicial de ID nº. 11233294. Ademais, não há risco de irreversibilidade 

no deferimento da medida, ante a caução ofertada pela requerente, 

consistente no imóvel urbano transcrito no registro imobiliário sob a 

Matrícula nº 2.242 (1º Ofício de Tabaporã-MT), avaliado em R$740.000,00 

(setecentos e quarenta mil reais), conforme ID nº. 11233324. Assim, é de 

rigor o deferimento do pedido cautelar pleiteado, uma vez que estão 

presentes os requisitos legais autorizadores para tanto, diante do 

descumprimento da obrigação pactuada entre as partes pelo requerido e 

por se tratar de bens móveis, que podem ser repassados para terceiros 

por meio da tradição, ou, ainda, deteriorar-se, tornando ineficaz o pedido 

principal. A jurisprudência é nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

MEDIDA CAUTELAR – DEFERIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO DE TRATORES E ACESSÓRIOS E BLOQUEIO ON LINE DE 

VALORES - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PERICULUM 

IN MORA E FUMUS BONI IURIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO 

CPC/1973 – ATO DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO - RECURSO 

DESPROVIDO. Nos termos do artigo 804 do CPC/1973, é lícito ao juiz 

conceder liminarmente ou após justificação prévia a medida cautelar, sem 

ouvir o réu, quando verificar que este, sendo citado, poderá torná-la 

ineficaz; caso em que poderá determinar que o requerente preste caução 

real ou fidejussória de ressarcir os danos que o requerido possa vir a 

sofrer. Presentes o fumus boni iuris e periculum in mora, deve ser mantida 

a decisão agravada proferida em medida cautelar, consistente no 

deferimento de liminar de busca e apreensão e bloqueio on line de valores, 

a fim de evitar prejuízos ao requerente que vendeu e não recebeu o 

respectivo preço.” (TJMT - AI 179053/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016). Posto isso, DEFIRO a tutela de 

urgência de natureza cautelar, MEDIANTE CAUÇÃO, para determinar a 

busca e apreensão e remoção da “Pá Carregadeira, marca Caterpillar, 

modelo 924H, ano 2010, com concha frontal e garfo para manuseio de 

toras de madeira, acopláveis, via engate rápido, com número de série 

CAT0924HJKLN00857”. Prestada a caução, expeça-se mandado de busca 

e apreensão, depositando-se os bens em mãos da requerente, que se 

sujeitará às cominações legais de fiel depositário. Cite-se o requerido para 

cumprir a presente decisão, bem como dos termos do pedido e para 

contestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011713-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 8011713-46.2016.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA, movida por SOLANGE DOS REIS em face de CLARO S.A. 

Inicialmente, o processo foi protocolado no Juizado Especial Cível desta 

Comarca (7ª Vara Cível), entretanto, em razão da necessidade de 

realização de perícia dos documentos dos autos, a competência deste foi 

declinada, conforme verifica-se na sentença/decisão de ID 4299144. 

Desta forma, no ID 9854917 a requerente foi intimada para emendar a 

inicial, adequando os pedidos da inicial para o procedimento comum, 

entretanto, conforme certificado no ID 10467430 deixou transcorrer o 

prazo sem emendar a inicial. DECIDO. Tendo os autos sido remetidos a 

esta vara, ante a declinação de competência do Juizado Especial Cível, 

por haver necessidade de realização de perícia grafotécnica, necessário 

se faz a emenda a inicial, para adequação dos pedidos da requerente ao 

procedimento comum, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Desta forma, devidamente intimada para realizar a emenda 

a inicial, a parte autora quedou-se inerte, o que dá ensejo ao indeferimento 

da petição inicial, conforme preceitua o art. 321, parágrafo único do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EMENDA À INCIAL – NÃO 

CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 321 PARÁGRAFO ÚNICO E 485, I DO CPC/73 – 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA. I. A oportunização de emenda à 

inicial disposta no art. 321 do CPC/15 é cabível nos casos em que a 

petição inicial não estiver devidamente instruída, visando evitar a extinção 

do feito nos termos do art. 485, I, do CPC/15. II. Se devidamente intimado, o 

autor não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, não resta outra 

alternativa que não seja o indeferimento da inicial diante de sua inércia. III. 

O indeferimento da petição inicial, em razão da falta de emenda pela parte 

autora (artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, do CPC), não 

exige a prévia intimação pessoal, ou seja, a hipótese prevista no 

dispositivo legal elencado não se amolda ao previsto no art. 485, § 1º, do 

CPC/15, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte para o 

atendimento ao comando judicial. Precedente do STJ”. (Ap 151707/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016). 

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PARA 

RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA DA 

PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 

CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado 

verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 

319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o 

autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC/15. Ainda que desnecessária a intimação pessoal da parte 

na espécie ocorreu, motivo pelo qual inexistiu os alegados error in 

judicando e in procedendo. Não havendo qualquer irregularidade na 

extinção do feito, se mostra correta a decisão que indefere a inicial, por 

estar em consonância com art. 321, parágrafo único, do CPC/15, não 

havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo códex, bem como aos princípios da 

economia e celeridade processual”. (Ap 50087/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 19/06/2017). Diante do exposto, 

com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne às custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001693-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001693-18.2016.8.11.0015 Cuida-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO opostos pela parte requerente no ID 10261630, 

aduzindo que houve contradição no despacho sob o ID 10086234, tendo 

em vista que comprovou a mora pelo protesto do título no ID 9997379. 

DECIDO: Conheço dos embargos de declaração opostos no ID 10261630, 

uma vez que tempestivos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente assiste razão, tendo em vista que nas dívidas garantidas por 

alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para 

pagamento, sendo admitida a configuração por meio de notificação 

extrajudicial e/ou protesto do título desde que observado o endereço 

constante do contrato de alienação fiduciária, nos termos do artigo 2º, § 

2º do Decreto-Lei n.º 911/69. Dessa forma, o protesto do título 

apresentado nos autos no ID 9997379, configura a mora do requerido, 

uma vez que foi observado o endereço constante do contrato de 

alienação fiduciária acostado no ID 3685315. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. 

PROTESTO JUDICIAL. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. 1. A 

constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por 

intermédio da notificação extrajudicial ou do protesto, a critério do credor, 

inteligência do artigo 2º, § 2º do DL 911/69. No entanto, frustrada a 

notificação judicial, o protesto é medida que se impõe. 2. É possível a 

constituição em mora do devedor mediante o procedimento previsto nos 

artigos 867 a 827 do CPC/73, com a publicação de edital de citação em 

jornal de grande circulação, se demonstrado que o devedor não foi 

encontrado no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária. 3. 

Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 20161610064202 

0012441-64.2016.8.07.0007, Relator: LEILA ARLANCH, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 16/02/2017 . Pág.: 464-482); (negritei) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DA 

MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROTESTO 

REALIZADO, VIA CORREIOS, NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR 

- EMENDA DA INICIAL - DESNECESSIDADE. Havendo prova de que a 

constituição do Devedor/Agravado em mora se deu por meio de intimação 

do protesto, enviada pelo Cartório e recebida no endereço por ele 

informado, no momento da celebração do contrato, considera-se regular a 

comprovação de sua constituição em mora, sendo desnecessária a 

emenda da inicial. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG, Relator: 

Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data de 

Publicação: 03/02/2017); Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, acolhendo procedente, considerando constituída a 

mora, consubstanciada no protesto do título de ID 9997379, revogando o 

despacho anterior de ID 10086234. Ademais, acolho a emenda a inicial de 

ID 10494837. Por outro lado, verifico que, a guia de recolhimento das 

custas judiciais, juntada no ID 3685355 foi emitida de forma equivocada, 

uma vez que não faz referência aos presentes autos, intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao devido 

recolhimento das custas e taxas judiciais vinculadas ao presente feito, 

nos termos do artigo 2º do Provimento nº 22/2016-CGJ/MT, sob pena de 

indeferimento da exordial (parágrafo único do art. 4º do referido 

Provimento). Ressalto que, em relação à guia recolhida de forma 

equivocada, compete à parte interessada solicitar a restituição de valores, 

por intermédio de requerimento direcionado ao Juiz Direito do Foro, nos 

termos da Instrução Normativa nº 02/2011 – Versão 02, disponível no site 

do TJ/MT (emissão de guias online – manual de procedimento do foro 

judicial – pedido de restituição de valores). Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008867-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WYLLIAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1008867-44.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: NELSON WYLLIAN DE OLIVEIRA VISTOS, ETC... 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ingressou 

com a presente ação de Busca e Apreensão, com fulcro no Decreto Lei 

n.º 911/69, contra NELSON WYLLIAN DE OLIVEIRA. A liminar foi 

concedida pelo despacho ID 9154463, tendo o bem objeto da alienação 

fiduciária, ou seja, um veículo Pajero TR4 2.0, ano 2009, placa NJN-3106, 

sido apreendido e depositado em mãos do representante da autora, ID 

9267320. O requerido foi citado, ID 9267015, e compareceu em juízo 

espontaneamente e desacompanhado de advogado, ID 9249028, 

efetuando a purgação da mora, ID 9249087, no valor pleiteado pelo autor 

na exordial, com os consectários legais, ID 9240039. É O RELATÓRIO. 

DECIDO Trata o presente feito de ação de busca e apreensão prevista no 

Decreto Lei nº 911/69, proposta pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO S.A contra NELSON WYLLIAN DE OLIVEIRA. Após ser 

citado, o requerido compareceu nos autos purgando a mora, 

reconhecendo tacitamente a procedência do pedido constante na exordial. 

Conforme se verifica através do comprovante de pagamento ID 9249087, 

o requerido purgou a mora no exato valor indicado pelo banco/autor na 

inicial ID 9129316, cujo cálculo se encontra no documento ID 9240039 e 

compreende as parcelas vencidas e vincendas do contrato entabulado 

entre as partes. Pelo exposto, e considerando a purgação da mora, no 

tempo e modo devidos, julgo extinto o presente processo, com julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do C.P.C. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo 

10% sobre o valor atribuído à causa, já pagos pelo requerido, ID 9240039 

e 9249087. Em tempo, defiro o pedido ID 1562639 e determino que se 

expeça o competente alvará de levantamento da importância depositada 

nestes autos em favor do autor, intimando-se pessoalmente o seu 

representante legal. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquive-se com as cautelas legais. P.R.I.C. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261003 Nr: 4284-67.2016.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:15.847-MT, RAFAEL EDUARDO BABINSKI - OAB:OAB/MT 18584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, quanto ao teor da certidão de 

fls. 32.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 271081 Nr: 10486-60.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 
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19.234/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIRIANE BORTOLANZA GAIÃO 

- OAB:OAB/MT13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14.077.A

 Vistos em correição permanente.

1. Quanto ao pedido de fl. 28, esclareço que, conforme disposto no art. 

231, inciso II, do Código de Processo Civil, inicia-se a contagem do prazo 

para resposta do réu na data seguinte à da juntada aos do mandado de 

citação/intimação devidamente cumprido, quando o ato for realizado por 

Oficial de Justiça.

1.1. Ademais, é de responsabilidade do Gestor Judiciário zelar pelos 

prazos processuais, a fim de que sejam garantidos o contraditório e ampla 

defesa.

1.2. Ante o exposto, indefiro o pedido de fl. 28.

2. Certifique-se a Sra. Gestora a tempestividade da resposta de fls. 30/45.

3. Em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de suas advogadas, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da petição e 

documentos de fls. 30/45, sob pena de preclusão.

4. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 312610 Nr: 16155-60.2017.811.0015

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VPM, EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA TONETT GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:OAB/MT 18157, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes a probabilidade do direito e o risco ao 

resultado útil do processo, com fulcro no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, na 

modalidade tutela antecipada e, por conseguinte, determino a expedição 

do competente alvará para que o menor Vicente Perlin Müller, nascido em 

19.05.2016, filho de Eloi Müller Junior e Evelyn Paola Perlin, possa viajar 

para Florianópolis/SC e Parobe/RS, no período de 22.12.2017 a 

04.01.2018, acompanhado de sua genitora.Expeça-se imediatamente o 

alvará.Cite-se o requerido para, querendo, se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias.Ciência ao Ministério Público.Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 258308 Nr: 2690-18.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLDC, SBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ REGINA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 17.427/E, NAYARA MOURA FEITOZA( Núcleo Juridico 

Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que decorreu o lapso temporal da prisão civil do 

executado (fl. 78), determino a imediata SOLTURA do executado Rogerio 

Cardoso de Oliveira, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se o 

respectivo alvará e carta precatória.

2. Após, intime-se a parte exequente, por meio de suas advogadas, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos formulando os 

requerimentos que entender cabíbeis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

3. Após, vistas ao Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 315686 Nr: 18130-20.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAPB, DPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN LOPES CARASSA - 

OAB:MT-20.715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando o término do recesso forense, bem como que a partir das 

12h00 do dia 10 de outubro de 2016 as ações afetas ao Direito de Família 

e Sucessões, a tramitarem perante este Juízo, devem, obrigatoriamente, 

ser distribuídas junto ao PJe/TJMT, excetuadas as cartas precatórias (art. 

2º, da Portaria 484/2016-Pres), determino a remessa do presente feito ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca para que proceda à digitalização do 

presente feito e a sua consequente distribuição junto à plataforma PJE.

2. Por conseguinte, determino o cancelamento da presente distribuição 

junto ao Sistema APOLO.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240714 Nr: 12437-26.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - 

OAB:13851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls. 49, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 02 de abril de 2018 as 

14h30min., conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 306236 Nr: 12411-57.2017.811.0015

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EJC, NGAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maicon Martins Pinheiro 

Queiroz - OAB:MT 18028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Oficie-se ao CEJUSC solicitando informações acerca da Solicitação n. 

72597, indicando se houve ou não prolação de sentença no respectivo 

procedimento, encaminhando a este juízo fotocópia de eventual sentença, 

com urgência.

2. Após, tendo em vista a cota ministerial de fls. 58/59, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de extinção do feito.

3. Em seguida, conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 307799 Nr: 1652-91.2017.811.0093

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELTON DA SILVA MOREIRA - 

OAB:22703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls.27, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 02 de abril de 2018 as 

15h30min., conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 
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Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 315889 Nr: 98-30.2018.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando que a partir das 12h00 do dia 10 de outubro de 2016 as 

ações afetas ao Direito de Família e Sucessões, a tramitarem perante este 

Juízo, devem, obrigatoriamente, ser distribuídas junto ao PJe/TJMT, 

excetuadas as cartas precatórias (art. 2º, da Portaria 484/2016-Pres), 

determino a intimação determino a intimação da parte autora, por meio de 

seu(s) advogado(s), para que proceda à distribuição dos autos junto ao 

Sistema PJE.

2. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, não havendo requerimentos 

nestes autos, determino o cancelamento da distribuição.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117360 Nr: 9688-46.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NQ, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDQ

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

OAB:OAB/MT 22.373, LUIS CARLOS CORTES - OAB:17.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE - OAB:22.002-O, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - 

OAB:OAB/MT 19.234/0

 Autos n° 9688-46.2009.811.0015 (Cód. 117360)

Vistos, em regime de plantão.

 Trata-se de execução de alimentos, onde fora decretada a prisão civil do 

executado NATANAEL CORREIA DE QUEIROZ, conforme decisão de fls. 

121/124, pelo prazo de 30 dias.

 Em decisão de fls.153/154, o Juízo titular indeferiu a prorrogação do 

prazo da prisão, pelos argumentos expostos.

 Os autos me vieram conclusos em regime de plantão, tendo em vista que, 

conforme certificado à fl. 156, já decorreu o prazo da prisão civil, razão 

pela qual, sem delongas despiciendas, tendo se encerrado o prazo da 

prisão civil decretada nos presentes autos, bem como diante do 

indeferimento do pedido de prorrogação da mesma, DETERMINO que se 

proceda a imediata liberação do executado NATANAEL CORREIA DE 

QUEIROZ.

 CUMPRA-SE, com URGÊNCIA, servindo cópia desta decisão como 

ALVARÁ DE SOLTURA.

 Sinop/MT, 29 de dezembro de 2017.

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158842 Nr: 6092-83.2011.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PCDJC, SRDQ, ACP, VHPQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFP, RQN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 2.3. Ante o exposto, concedo a guarda provisória de A.C.P.Q. e V.H.P.Q. 

aos requerentes (...).3. (...), dou por citada da ação a requerida M.F.P..4. 

Determino a realização de buscas junto ao Sistema de Informações 

Eleitorais - SIEL, visando a localização do atual endereço do requerido 

R.Q.N..5. Em sendo exitosa a pesquisa de endereço junto ao convênio 

SIEL, cite-se o requerido R.Q.N.., para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

ofereça resposta escrita, (...). 6. Decorrido o prazo, intime-se a parte 

autora, por meio da Defensoria Pública, para que, no prazo de 10 (dez) 

manifeste-se nos autos, sob pena de preclusão e, em seguida, vistas ao 

Ministério Público.7. Caso reste infrutífera a pesquisa de endereço junto ao 

convênio SIEL ou a tentativa de citação pessoal, cite-se o requerido 

R.Q.N.., por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça resposta escrita, nos mesmos termos do item 

“5”.7.1. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

imediatamente conclusos.8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190814 Nr: 12339-12.2013.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Em razão da contumácia do requerente, evidenciando o desinteresse na 

restituição do bem, determino o ARQUIVAMENTO dos autos, observadas 

as formalidades legais.

2. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231287 Nr: 6396-43.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Adoto como razões de decidir os fundamentos fáticos e jurídicos 

deduzidos pelo d. Promotor de Justiça na cota ministerial de fls. 68/69v e, 

por conseguinte, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil e artigo 46, § 1º, da Lei n. 12.594/12, julgo extinto o presente 

processo, por carência superveniente de interesse processual.

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

3. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261528 Nr: 4600-80.2016.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACG, VGRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA MOURA FEITOZA( 

Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, concedo a guarda provisória do infante V.G.R.R. à 

requerente A.C.G.(...), cite-se a parte ré, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, ofereça resposta escrita, (...). 2.1. Decorrido o prazo, intime-se a 

parte autora, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 10 

(dez) manifeste-se nos autos, sob pena de preclusão e, em seguida, 

vistas ao Ministério Público.3. Caso reste infrutífera a pesquisa de 

endereço junto ao convênio SIEL, cite-se a parte ré, por edital, com o 

prazo de 30 (trinta) dias, para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça 

resposta escrita, nos mesmos termos do item “2”.3.1. Decorrido o prazo 

sem manifestação, desde já decreto a revelia dos réus e, com fulcro no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) 

Público(a) com atuação na 5ª Vara da Comarca de Sinop/MT curador(a) 

especial da parte ré.3.2. Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da 

nomeação, bem como para que ofereça resposta no prazo legal. 4. Após, 
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dê-se vista dos autos ao Ministério Público.5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 310801 Nr: 15121-50.2017.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GPDS, QMSD, GHSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254/MT, MARIANA MARCOLIN KAISER - OAB:OAB/MT 19159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Para fins de regularidade processual e intimação dos atos, determino a 

inclusão de Mozart da Silva Domingues (dados pessoais e endereço à fl. 

26), e Elaine Aguiar Suares dos Santos (qualificação à fl. 06), no polo 

passivo da ação.

2. Intime-se o requerente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, cumprindo o disposto no artigo 

197-A do Estatuto da Criança e do Adolescente e, por conseguinte, junte 

aos autos: a) comprovante de renda (V); b) atestados de sanidade física 

e mental (VI); c) certidões de antecedentes criminais (VII); d) certidões 

negativas de distribuição cível (VIII), das Justiças Estadual e Federal, sob 

pena de indeferimento da inicial.

3. Diante da anuência dos genitores biológicos e considerando a 

necessidade de instrumento formal para a inclusão dos menores junto a 

plano de saúde e outros benefícios do requerente, concedo a guarda dos 

menores Quélita Maeli Suares Domingues e Guilherme Henrique Suares 

Domingues à Gleisson Pereira dos Santos e Elaine Aguiar Suares dos 

Santos. Expeça-se o respectivo termo de guarda.

4. Após o cumprimento do item “2”, voltem-me os autos conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 315670 Nr: 18106-89.2017.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VALE GRANDE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VALE 

GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, MIGUEL TAVARES 

MARTUCCI - OAB:9672 A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2.8. Ante o exposto, presentes os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, c/c artigo 

52, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, concedo parcialmente a tutela de 

urgência e, por conseguinte, determino que o Estado de Mato Grosso se 

abstenha de exigir certidões negativas de débitos (Estadual, Municipal ou 

Federal) para fins de credenciamento das empresas Vale Grande Indústria 

e Comércio de Alimentos S/A – em Recuperação Judicial e outras (Grupo 

Frialto) – CPNJ: 06.088.741/0005-86; 06.088.741/0004-03 e 

06.088.741/0008-29, no Regime Especial de Controle e Fiscalização das 

Operações com fins de Exportação (Decreto Estadual n. 1.262/2017), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).3. Intime-se a 

Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ/MT) para cumprimento da 

presente decisão.4. Cite-se a parte ré, para, querendo, contestar o pedido 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicando as provas que pretende produzir, 

nos termos do artigo 306 do CPC.4.1. Expeça-se carta precatória para fins 

de citação do Estado de Mato Grosso e intimação da SEFAZ/MT.5. Após o 

retorno do expediente normal, remetam-se os presentes autos ao Juízo da 

Segunda Vara Cível desta Comarca para as providências que entender 

pertinentes.6. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO MANDADO e OFÍCIO, DEVENDO SER CUMPRIDA PELO(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA PLANTONISTA.Sinop/MT, 23 de dezembro de 

2017, às 17h00min.Cleber Luis Zeferino de PaulaJuiz de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 316216 Nr: 359-92.2018.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HCDC, MNVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILDA VITOR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 24.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Preliminarmente, determino a retificação da D.R.A. para que conste o 

nome correto da requerente, conforme documento de fl. 27.

2. Intime-se a parte autora, por meio de sua advogada, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, junte aos autos, instrumento procuratório original e 

legível, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Considerando a orientação contida no provimento Provimento n. 02/2015 

– CGJ, Art. 8º, § 1º, remeto cópia dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT/TJMT, previamente à análise do pedido de tutela provisória.

3.1. Destarte, consigne-se o envio, nesta data, via Malote Digital, conforme 

comprovante em anexo.

4. Aguarde-se os autos em gabinete para, com o aporte do parecer 

técnico, análise do pleito liminar.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 298858 Nr: 1175-75.2016.811.0102

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMCN, JADL, ABCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14.834/O - MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:MT - 16.233/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendem a inicial, cumprindo o disposto no artigo 197-A do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e, por conseguinte, juntem aos autos: a) 

comprovante de domicílio (V); b) atestados de sanidade física e mental 

(VI); c) certidões de antecedentes criminais (VII); d) certidões negativas 

de distribuição cível (VIII), das Justiças Estadual e Federal, sob pena de 

indeferimento.

2. Após, expeça-se mandado de citação da parte ré, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e rol de testemunhas, na forma do que dispõe o art. 158 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, consignando, ainda, que se não 

tiver possibilidade de constituir advogado, sem o prejuízo de seu próprio 

sustento e de sua família, poderá requerer, em cartório, que lhes seja 

nomeado defensor dativo (art. 159 do ECA). Consigne-se que o(a) Sr(a). 

Oficial(a) de Justiça deverá entrar em contato com o requerente para fins 

de cumprimento do respectivo mandado, conforme requerido às fls. 35/36.

3. Em caso de diligência positiva, decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, intimem-se os requerentes para que se manifestem nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e, em seguida, 

vistas ao Ministério Público.

4. No caso de diligência negativa, determino a citação da ré, por edital, 

com o prazo de 30 (trinta) dias, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

ofereça resposta escrita, nos termos do item “2” da presente decisão.

5. Havendo manifestação, cumpra-se conforme o item “3”.

6. Decorrido o prazo sem manifestação, desde já decreto a revelia da 

parte ré e, com fulcro no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) com atuação na 5ª Vara da Comarca 

de Sinop/MT curador(a) especial da requerida.

6.1. Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para 

que ofereça resposta no prazo legal.

 7. Após, vistas ao Ministério Público.

8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008906-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU KATH (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI KATH (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008906-41.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Recebo o presente pedido como INVENTÁRIO, tendo em vista que os 

herdeiros pretendem discutir a avaliação dos imóveis realizada pela 

SEFAZ/MT. 2. Nomeio inventariante ALCEU KATH. 3. Intime-o(a) da 

nomeação, bem como para que preste compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o cargo, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. Prestado o 

compromisso, intime-o(a) para que apresente as primeiras declarações, 

no prazo de 20 (vinte) dias, das quais deverá ser lavrado termo 

circunstanciado. 5. Apresentada as primeiras declarações e lavrado termo 

circunstanciado, citem-se as partes não representadas, bem como 

intimem-se a Fazenda Pública e o Ministério Público, se houver herdeiro 

incapaz ou ausente, para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem sobre as primeiras declarações, nos termos do artigo 627 do 

Código de processo Civil. 6. Ao final, retornem-me os autos conclusos 

para decisão. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2017. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011666-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA KUHN TAFFAREL (REQUERENTE)

GILMAR TAFFAREL (REQUERENTE)

VILMAR TAFFAREL (REQUERENTE)

IVETE CLEN (REQUERENTE)

LAURI CLEN (REQUERENTE)

NEUZA TAFFAREL (REQUERENTE)

JACSON JULIANO TAFFAREL (REQUERENTE)

DELVA TAFFAREL (REQUERENTE)

DIRCE TAFFAREL (REQUERENTE)

ISANI LUIZA KONERAT (REQUERENTE)

EDSON TAFFAREL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT14125/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO TAFFAREL (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011666-60.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Nomeio inventariante ISANI LUIZA KONERAT . 2. Intime-o(a) da nomeação, 

bem como para que preste compromisso de bem e fielmente desempenhar 

o cargo, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. Prestado o compromisso, 

intime-o(a) para que apresente as primeiras declarações, no prazo de 20 

(vinte) dias, das quais deverá ser lavrado termo circunstanciado. 4.1. 

Consigno que o(a) inventariante deverá fornecer todos os dados 

necessários para inclusão dos herdeiros no Sistema PJ-e, inclusive das 

partes não representadas (nome completo, CPF, endereço e CEP), sob 

pena de não lavratura do termo de primeiras declarações. 4.2. Intime-se a 

parte autora, por meio de seus advogados, para que, quando da 

apresentação das primeiras declarações, junte aos autos digitalização 

adequada dos documentos contidos no Id. 10303185 e 10413210, bem 

como certidão de óbito do herdeiro falecido. 5. Apresentada as primeiras 

declarações e lavrado termo circunstanciado, citem-se as partes não 

representadas, bem como intimem-se a Fazenda Pública e o Ministério 

Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, para que, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre as primeiras 

declarações, nos termos do artigo 627 do Código de processo Civil. 6. Ao 

final, retornem-me os autos conclusos para decisão. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de janeiro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009925-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. Z. C. B. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A (ADVOGADO)

WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA OAB - 033.144.519-03 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Geral da UNEMAT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP0297478A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 9749477, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1009925-82.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 937,00 ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA (120) 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E 

INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010626-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO RATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010626-43.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: OLIMPIO RATTI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Consoante se infere dos autos, até o 

momento não foi CUMPRIDA pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA 

no Id 9860865, a qual determinou aos Requeridos que disponibilizassem à 

parte Requerente o tratamento que necessita, qual seja, internação às 

expensas dos Requeridos junto ao Hospital Santo Antônio, localizado 

neste Município, bem como “procedimento de Colangiopancreatogragia 

Retrógrada Endoscópica – CPRE, para Papilotomia e Exerese de Cálculo”. 

O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de 

reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS 

NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as 

DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Agindo dessa 

forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a determinação judicial ou 

simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou qualquer outro que assim 

agir, poderá incorrer na prática do CRIME de DESOBEDIÊNCIA, previsto no 

artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o caso, de PREVARICAÇÃO, 
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previsto no artigo 319 do Código Penal. Registre-se que a execução da 

decisão concessiva da antecipação da tutela é imediata, expressa no 

mandado judicial, sendo certo que “o não atendimento do mandado judicial 

caracteriza o crime de desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por 

ele responde o impetrado renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em 

flagrante, dada a natureza permanente do delito”, consoante o magistério 

de Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª 

edição, Malheiros Editores, pág. 69. II – Nesta esteira, INTIME-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO 

REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o fizer), e o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

(ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO 

de Id 9860865, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE 

PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer seqüelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010626-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO RATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 10178535 e 

10291334,  conforme despacho.  Nº  DO PROCESSO: 

1010626-43.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 100,00 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

MT19069/O OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010767-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR BIAZUSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA OAB - MT0015669A 

(ADVOGADO)

ANDREIA MILANO JORDANO OAB - MT16053 (ADVOGADO)

FLAVIO LUIZ BERTE OAB - MT13246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 10817939, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1010767-62.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.021.985,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Advogados do(a) AUTOR: FLAVIO LUIZ BERTE - MT13246/O, BRUNA 

MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA - MT0015669A, ANDREIA MILANO 

JORDANO - MT16053 OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

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

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E 

INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007533-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 19 de dezembro de 2017 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo legal. Processo: 

1007533-72.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 14.753,64; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: MARINA MIOTTO 

Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE 

DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010978-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CEZAR LEDUR (AUTOR)

FABIANA AGUIAR LEDUR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 10532690, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1010978-98.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Advogados do(a) AUTOR: JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA - 

MT19072/B, VILSON BAROZZI - MT0006791A OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011652-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP-MT , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, ID.11112643 conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1011652-76.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado 

do(a) AUTOR: CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 487 de 1153



NASCIMENTO - MT0016512A OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MARIA LUIZA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011484-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODALIO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP-MT , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, ID.11112810 conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1011484-74.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Advogado do(a) AUTOR: LUIZ IORI - MT0007865A OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MARIA LUIZA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011488-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO APARECIDO COSSATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP-MT , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, ID.11112970 conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1011488-14.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Advogado do(a) AUTOR: LUIZ IORI - MT0007865A OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MARIA LUIZA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002318-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON MEURER OAB - PR38057 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 5042822, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1002318-52.2016.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) 

Advogado do(a) REQUERENTE: GERSON MEURER - PR38057 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011517-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MACIEL ESCOBAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP-MT , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, ID.11113081 conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1011517-64.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado 

do(a) AUTOR: EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - MT0005395A 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. MARIA LUIZA ORTEGAL DE SOUZA 

Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011519-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYANE RIBEIRO ESPINOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP-MT , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, ID.11113201 conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1011519-34.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado 

do(a) AUTOR: EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - MT0005395A 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006 Atenciosamente. MARIA LUIZA ORTEGAL DE SOUZA 

Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011522-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA PEREIRA DE SALES SESPERE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP-MT , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, ID.11113359 conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1011522-86.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado 

do(a) AUTOR: EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - MT0005395A 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. MARIA LUIZA ORTEGAL DE SOUZA 

Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 
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(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000510-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIZ BALDISSERA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão Processo n. 1000510-12.2016.8.11.0015 Certifico que o 

Recurso ID. 9537863, foi interposto pelo impetrado é intempestivo. SINOP, 

19 de dezembro de 2017 CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011094-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA JANAINA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP-MT , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, ID.11134564 conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1011094-07.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado 

do(a) AUTOR: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - MT0021462A 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. MARIA LUIZA ORTEGAL DE SOUZA 

Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001282-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT18874/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento do 

feito. requerendo o que de direito. Nº DO PROCESSO: 

1001282-72.2016.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 1.563,47 ESPÉCIE: 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) Advogado do(a) 

EXEQUENTE: PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS - MT18874/O-O 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002457-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL DE ANDRADE NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 9307956, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1002457-67.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.244,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Advogado do(a) AUTOR: JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - 

MT0016853A OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

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

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E 

INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002837-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO HAUTH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (RÉU)

DESPACHANTE CRUZEIRO LTDA - ME (RÉU)

ELIDIO SCHANNE (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

Certifico e dou fé que nesta data faço a juntada do AR referente Carta de 

Citação DESPACHANTE CRUZEIRO LTDA -ME Sinop-MT, 24/04/2017 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Técnica Judiciária - Mat. 7671

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002534-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE GONZAGA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 19 de dezembro de 2017 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que 

apresente contrarrazões ao Recurso ID. 7645797, no prazo legal. 

Processo: 1002534-13.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

ELAINE GONZAGA DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE 

DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-000

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009969-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 8 de janeiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 11270911, conforme despacho. Nº 

DO PROCESSO: 1009969-04.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: 
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JESSICA BRUNO AGUIAR - MT23375/O OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA 

CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1013688-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA DA SILVA VENDRAME (RÉU)

EMERSON PEDRO DE LIMA (RÉU)

ADEMIR ANTONIO BORTOLI (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013688-91.2017.8.11.0015 AUTOR: 

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP RÉU: ADEMIR ANTONIO 

BORTOLI, INDIANARA DA SILVA VENDRAME, EMERSON PEDRO DE LIMA 

Vistos etc. I – Trata-se de AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ADEMIR ANTÔNIO BORTOLLI 

E OUTROS; II – Conforme preceitua o artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, 

NOTIFIQUEM-SE os REQUERIDOS, para oferecerem MANIFESTAÇÃO POR 

ESCRITO, que poderá ser instruída com documentos e justificações, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias; III – Ainda, nos termos do artigo 17, § 

3º da Lei nº 8.429/92, NOTIFIQUE-SE o MUNICÍPIO DE SINOP, na pessoa do 

Procurador Jurídico, o qual poderá “abster-se de contestar o pedido, ou 

poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse 

público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente”; IV- Após, 

CONCLUSO para DELIBERAÇÃO acerca do RECEBIMENTO da INICIAL, nos 

termos do art. 17, §§ 8º e 9º, do citado diploma legal. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1013691-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SPECIAN JUNIOR (RÉU)

EVERALDO DA SILVA XAVIER (RÉU)

ALCEU JOSE DE CHAVES (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013691-46.2017.8.11.0015 AUTOR: 

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP RÉU: FRANCISCO SPECIAN 

JUNIOR, ALCEU JOSE DE CHAVES, EVERALDO DA SILVA XAVIER Vistos 

etc. I – Trata-se de AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de FRANCISCO SPECIAN 

JUNIOR E OUTROS; II – Conforme preceitua o artigo 17, § 7º, da Lei nº 

8.429/92, NOTIFIQUEM-SE os REQUERIDOS, para oferecerem 

MANIFESTAÇÃO POR ESCRITO, que poderá ser instruída com documentos 

e justificações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias; III – Ainda, nos termos 

do artigo 17, § 3º da Lei nº 8.429/92, NOTIFIQUE-SE o MUNICÍPIO DE 

SINOP, na pessoa do Procurador Jurídico, o qual poderá “abster-se de 

contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se 

afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal 

ou dirigente”; IV- Após, CONCLUSO para DELIBERAÇÃO acerca do 

RECEBIMENTO da INICIAL, nos termos do art. 17, §§ 8º e 9º, do citado 

diploma legal. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013051-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANISIA OMIZZOLLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 10 de janeiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 11256531 e 11297597, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1013051-43.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 17.999,84 ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) 

REQUERENTE: LETICIA DOS SANTOS BORGES - MT21117/O 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E 

INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011265-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULUK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATHAN ANTUNES PAULUK OAB - MT0020766A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 11 de janeiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 10768525 e 11269905, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1011265-61.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 262.662,50 ESPÉCIE: CAUTELAR INOMINADA (183) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JHONATHAN ANTUNES PAULUK - MT0020766A 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-10 NOMEAÇÃO DE ADVOGADO

Processo Número: 1007790-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANIO DE ARAUJO MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 11 de janeiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 11203266, conforme despacho. Nº 

DO PROCESSO: 1007790-97.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 

937,00 ESPÉCIE: NOMEAÇÃO DE ADVOGADO (1701) Advogado do(a) 

REQUERENTE: YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA - MT18828/O 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E 

INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011654-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 12 de janeiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 11268837 e 10834901, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1011654-46.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.400,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado 

do(a) AUTOR: ANA MARIA MAGRO MARTINS - MT21775/O 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E 

INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002281-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ITIRO USSUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Roberto Aguado Quirosa OAB - SP86027 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002281-88.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JORGE ITIRO USSUI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - 

JUNTEM-SE as INFORMAÇÕES prestadas ao TJMT, nesta data; II – 

Consigne-se que as INFORMAÇÕES foram enviadas via MALOTE DIGITAL 

conforme COMPROVANTE em ANEXO; III – Oportunamente, concluso. Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000150-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAYR ANTONIA MENEGACO DE PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO)

VALTER ADRIANO DE PAIVA OAB - 394.023.471-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000150-09.2018.8.11.0015 AUTOR: 

NAYR ANTONIA MENEGACO DE PAIVA REPRESENTANTE: VALTER 

ADRIANO DE PAIVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – CUMPRA-SE o DETERMINADO pelo Juiz de Direito 

PLANTONISTA em ID Num. 11312205 - Pág. 1-4. II – Após, faça-me os 

autos em CONCLUSÃO. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002449-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MASKOW MORALES OAB - SP272460 (ADVOGADO)

MARCELO AUGUSTO DE MOURA OAB - SP97975-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA CRAVO DE LUCENA - ME (DEPRECADO)

Outros Interessados:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (LITISCONSORTES)

ILAN GOLDBERG OAB - SP241292 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002449-90.2017.8.11.0015 

DEPRECANTE: MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. DEPRECADO: MARCIA 

REGINA CRAVO DE LUCENA - ME VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE. 

I – Inicialmente, REVOGO o DESPACHO de ID nº 6703390. II – Após, 

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; III – 

Com o objetivo de inquirir a(s) testemunha(s) conforme deprecado, 

designo AUDIÊNCIA para o dia 25/10/2017 às 15:30 hrs; IV - ADVIRTO os 

ADVOGADOS das PARTES quanto ao art. 455 do CPC/2015, que dispõe 

que “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”; V – Caso a testemunha deixar de 

comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º do CPC/2015; VI – 

Tratando-se de testemunha arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, a intimação será feita via judicial (art. 455, §4º, IV do 

CPC); VII – DETERMINO ao ADVOGADO que COMUNIQUE a este juízo, com 

ANTECEDÊNCIA de 3 (três) dias da data da audiência, quanto ao 

COMPARECIMENTO da TESTEMUNHA (art. 455, §1º, CPC), sendo que a 

INÉRCIA deste ATO importará na DESISTÊNCIA da INQUIRIÇÃO da 

testemunha, conforme §3º do art. 455, CPC. VIII – Caso haja o 

COMPARECIMENTO das PARTES/TESTEMUNHA(S) na data inicialmente 

aprazada, DETERMINO que os PRESENTES SAIAM INTIMADOS acerca 

desta REDESIGNAÇÃO; XI – Comunique-se o Juízo de origem; X – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002449-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MASKOW MORALES OAB - SP272460 (ADVOGADO)

MARCELO AUGUSTO DE MOURA OAB - SP97975-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA CRAVO DE LUCENA - ME (DEPRECADO)

Outros Interessados:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (LITISCONSORTES)

ILAN GOLDBERG OAB - SP241292 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002449-90.2017.8.11.0015 

DEPRECANTE: MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. DEPRECADO: MARCIA 

REGINA CRAVO DE LUCENA - ME VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE. 

I – Inicialmente, REVOGO o DESPACHO de ID nº 6703390. II – Após, 

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; III – 

Com o objetivo de inquirir a(s) testemunha(s) conforme deprecado, 

designo AUDIÊNCIA para o dia 25/10/2017 às 15:30 hrs; IV - ADVIRTO os 

ADVOGADOS das PARTES quanto ao art. 455 do CPC/2015, que dispõe 

que “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”; V – Caso a testemunha deixar de 

comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º do CPC/2015; VI – 

Tratando-se de testemunha arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, a intimação será feita via judicial (art. 455, §4º, IV do 

CPC); VII – DETERMINO ao ADVOGADO que COMUNIQUE a este juízo, com 

ANTECEDÊNCIA de 3 (três) dias da data da audiência, quanto ao 

COMPARECIMENTO da TESTEMUNHA (art. 455, §1º, CPC), sendo que a 

INÉRCIA deste ATO importará na DESISTÊNCIA da INQUIRIÇÃO da 

testemunha, conforme §3º do art. 455, CPC. VIII – Caso haja o 

COMPARECIMENTO das PARTES/TESTEMUNHA(S) na data inicialmente 

aprazada, DETERMINO que os PRESENTES SAIAM INTIMADOS acerca 

desta REDESIGNAÇÃO; XI – Comunique-se o Juízo de origem; X – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002449-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MASKOW MORALES OAB - SP272460 (ADVOGADO)

MARCELO AUGUSTO DE MOURA OAB - SP97975-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA CRAVO DE LUCENA - ME (DEPRECADO)

Outros Interessados:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (LITISCONSORTES)

ILAN GOLDBERG OAB - SP241292 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002449-90.2017.8.11.0015 

DEPRECANTE: MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. DEPRECADO: MARCIA 
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REGINA CRAVO DE LUCENA - ME Vistos etc. I – Diante do PETITÓRIO de 

ID.10235710, o qual é solicitado a devolução da presente missiva, 

independente do cumprimento, DETERMINO a DEVOLUÇÃO da presente 

MISSIVA com as baixas necessárias. Às Providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013619-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA DO AMARAL SANTOS (REQUERENTE)

NAIR APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILDA VITOR DA SILVA OAB - MT24191/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 15 de janeiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 11326120 e 11339731, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1013619-59.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.998,00 ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) 

REQUERENTE: IVONILDA VITOR DA SILVA - MT24191/O OBSERVAÇÃO. 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011311-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE VERGINIA SCHABARUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 15 de janeiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 10551640 e 11295963, conforme 

despacho, bem como manifestar-se acerca da petição do(a) prestador(a). 

Nº DO PROCESSO: 1011311-50.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JOHNNY DE SOUZA NOLETO - MT0019170A OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007522-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS RAMOS VASQUES (AUTOR)

IEDA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - MT0012565S-O (ADVOGADO)

ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA OAB - MT0018726A 

(ADVOGADO)

JUAREZ MACIEL DA SILVA OAB - MT20978/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 16 de janeiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 9721151 e 9642995, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1007522-43.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Advogados do(a) AUTOR: JUAREZ MACIEL DA SILVA - MT20978/O, 

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - MT0012565S-O, ROVENIA DEIS 

COUTINHO DA SILVEIRA - MT0018726A Advogados do(a) AUTOR: 

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - MT0012565S-O, ROVENIA DEIS 

COUTINHO DA SILVEIRA - MT0018726A OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012732-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUEDMA JUNIA ALEIXO DE LUNA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 16 de janeiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 11090862 e 11278325, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1012732-75.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado 

do(a) AUTOR: MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - MT21250/O 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012978-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI MENEGACE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDIR DA ROLD OAB - MT0007184A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 16 de janeiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 11246664 e 11287809, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1012978-71.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 937,00 ESPÉCIE: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ORLANDIR DA ROLD - MT0007184A-B 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012847-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELE ALVES RUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MAGNANI OAB - MT8836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 17 de janeiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1012847-96.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE 

MAGNANI - MT8836/O OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

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

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E 

INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000134-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P R COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000134-55.2018.8.11.0015 AUTOR: 

P R COMERCIO DE CEREAIS LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I – Considerando que o presente feito eletrônico foi recebido no 

RECESSO FORENSE e houve a APRECIAÇÃO do PEDIDO LIMINAR em ID. 

11306460, assim, encaminhem-se ao Cartório para as devidas 

PROVIDÊNCIAS. II - Cumpra-se. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000106-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000106-87.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Determino a 

juntada do presente Incidente Processual aos autos sob o n. 

1012819-31.2017 em trâmite perante esta Vara Especializada, o que 

deverá ser certificado e, posterior, baixa destes autos no Sistema PJE; II – 

Após, CONCLUSO. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001487-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO AGOSTINHO DEON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001487-67.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: GENESIO AGOSTINHO DEON REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012760-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH LOPES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012760-43.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: ELIETH LOPES LIMA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Compulsando os autos, 

verifico que, não obstante INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm 

cumprindo o COMANDO JUDICIAL. II – Assim, para que não haja maiores 

dissabores e, sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela 

falta do fármaco, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE 

MATO GROSSO, conforme pleiteado às Num. 11326683, devendo ser 

efetivado no valor do MENOR orçamento apresentado às Num. 11326683 - 

Pág. 1 (DROGARIA SÃO CAMILO), na quantidade de “ENOXAPARINA 

60MG/0,4ml AO DIA, durante toda a gestação mais 35 (trinta e cinco) dias 

após parto”. Tal providência se mostra necessária, eis que o bloqueio 

mensal para atender pleitos como o da parte Autora, além de abarrotar o 

Judiciário com demandas intermináveis que ficam no “vai e vem Gabinete – 

Secretaria da Vara”, ainda atrasam a entrega dos fármacos aos 

necessitados, fazendo-os enfrentar uma verdadeira batalha mensal para 

consecução de seu medicamento. III – Dada a urgência do caso, 

INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a respectiva DROGARIA SÃO CAMILO (Num. 

11326683 - Pág. 1), para que FORNEÇA o MEDICAMENTO (equivalente a 

ENOXAPARINA 60MG/0,4ml AO DIA, durante toda a gestação mais 35 

(trinta e cinco) dias após parto) vindicado pelo(a) Autor(a), e informe, no 

prazo mais exíguo possível, nos autos o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 14.376,00 (quatorze 

mil trezentos e setenta e seis reais) o tratamento necessário, o que, desde 

já, fica autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “Item IV” e com o APORTE da 

NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007647-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAROS HOLDING LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO)

KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO OAB - MT0018939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Departamento de Tributação Secretaria de Finanças do Município 

de Sinop (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007647-11.2017.8.11.0015 

IMPETRANTE: HAROS HOLDING LTDA IMPETRADO: CHEFE DO 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS DO 

MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. I – Postergo a análise do ID. 10097707 e 

10097731 até a PROLAÇÃO DA SENTENÇA; II – CIENTE do teor da 

PETIÇÃO de ID. 11066018, ANOTE a SERVENTIA de que doravante, as 

INTIMAÇÕES da parte IMPETRANTE, deverão ser realizadas em nome da 

Subscritora da referida petição; III – Após, VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO 

(art. 12, LMS). IV - Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 
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Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009990-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE BARCELLOS CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 18 de janeiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se 

acerca da certidão de ID. 11395147. Nº DO PROCESSO: 

1009990-77.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: FRANCIANE 

GOBBI SANTOS - MT19944/O OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (65) 35203800

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013608-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR TORMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013608-30.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: VANDIR TORMES REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – Compulsando os autos, vale destacar as 

seguintes informações: 1 – O REQUERENTE foi admitido no Hospital 

Municipal de Matupá em 05/12/2017, vitima de acidente de trânsito, sendo 

solicitado encaminhamento para UTI (Num. 11139197 - Pág. 1). 2 – Em 

05/12/2017 às 17:21:28 o REQUERENTE deu entrada no leito de UTI do 

Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A, em Sorriso – MT, (ID. 

11139201). 3 – Em ID. 11139243 e 11139248 foi juntado aos autos “Conta 

do Paciente” impressa em 12/12/2017 no valor de R$ 54.056,73, com data 

de entrada da 05/12/2017. 4 – Em 15/12/2017 foi DEFERIDA a LIMINAR no 

sentido de “DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO, que 

providenciem à parte Requerente a “INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE 

TRATAMENTO INTENSIVO - UTI”, UNIDADE do SUS. Caso não haja 

prestador na rede do SUS, que seja DISPONIBILIZADO na REDE 

PARTICULAR”. 5 – Em ID. 11245213 o REQUERENTE solicita bloqueio nas 

contas do REQUERIDO para “pagamento das referidas despesas, de 

acordo com a conta do paciente atualizada até a presente data, 

totalizando R$ 119.747,76 (cento e dezenove mil, setecentos e quarenta e 

sete reais e setenta e seis centavos)”, “Conta do Paciente” impressa em 

20/12/2017 de ID. 11245220 com data de entrada em 05/12/2017. II – 

Assim, postergo a analise do pedido de bloqueio, e DETERMINO a 

INTIMAÇÃO do REQUERENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto à COMPETÊNCIA deste JUÍZO, nos termo do art. 10 do 

CPC; III – Cobra relevo CONSIGNAR que as despesas do REQUERENTE em 

face ao REQUERIDO devem sem computadas a partir do DEFERIMENTO DA 

LIMINAR em 15/12/2017, e pelo tempo que perdurar a internação do 

mesmo. Às providências. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009951-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA LOSQUE REIFF AVELAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 18 de janeiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se 

acerca da certidão de ID. 11396720. Nº DO PROCESSO: 

1009951-80.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: FRANCIANE 

GOBBI SANTOS - MT19944/O OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009950-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA DOS SANTOS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 18 de janeiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se 

acerca da certidão de ID. 11397504. Nº DO PROCESSO: 

1009950-95.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: FRANCIANE 

GOBBI SANTOS - MT19944/O OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006 

Atenciosamente. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009949-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA OLIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 18 de janeiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se 

acerca da certidão de ID. 11397722. Nº DO PROCESSO: 

1009949-13.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: FRANCIANE 

GOBBI SANTOS - MT19944/O OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (65) 35203800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 176553 Nr: 12258-97.2012.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFIGÊNIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:6416-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 08/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 244685 Nr: 14877-92.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LIMA PINHEIRO, CIRLEI DA CRUZ PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEOMAR GONÇALVES - 

OAB:15113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. I – (...) IV – Outrossim, com relação aos 

PETITÓRIOS às fls. 674-675 e fls. 840, (...). Quanto aos 

“materiais/insumos/alimentação”, INDEFIRO o PEDIDO de BLOQUEIO 

JUDICIAL para sua AQUISIÇÃO e DETERMINO a NOTIFICAÇÃO da Empresa 

Prestadora “Domiciliar Saúde” para que informe, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, se pretende continuar com os serviços de forma integral ou 

se pretende encerrar definitivamente os serviços, a fim de que este Juízo 

escolha outra empresa que prestará de forma completa e integral o 

atendimento necessário ao Autor, eis que não se admitirá, em nenhuma 

hipótese, a prestação parcial, sob pena de, doravante, seu Responsável 

Legal ser responsabilizado civil, penal e administrativamente, nos termos 

do art. 77, inc. IV, § 2º, do CPC/2015. Ressalta-se, como já consignado em 

DECISÕES ANTERIORES, que a Empresa Prestadora tem conhecimento da 

forma de tramitação dos pagamentos, especialmente ante a necessidade 

de se observar o PROVIMENTO nº 02/2015-CGJ. Por fim, INDEFIRO o 

PEDIDO de ADITAMENTO formulado às fls. 674-675 e reiterado fls. 840, no 

que tange à indicação de “terapia por pressão negativa”, eis que não há 

informações clínicas detalhadas sobre as eventuais lesões apresentadas 

pelo Autor, haja vista que o único Relatório Médico é da própria Empresa 

(“Oxigen Clínica Hiperbárica”) às fls. 841 que forneceria esse tratamento, 

tampouco há resultados de exames complementares que comprovem o 

diagnóstico das lesões e também não há informações sobre outros 

tratamentos já realizados ou medicações utilizadas eventualmente sem 

sucesso. Além do mais, o Autor vem recebendo o atendimento de “Home 

Care”, o qual, após as providências alhures, retomará de forma integral, e, 

portanto, como toda assistência domiciliar, engloba um conjunto de 

procedimentos hospitalares possíveis de serem realizados na casa do 

paciente, de maneira que ao mesmo estão sendo prestadas outras opções 

terapêuticas que podem contribuir em todo o seu tratamento. V – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192301 Nr: 13969-06.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Visando oferecer maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante 

esta Vara Especializada (6ª Vara Cível de Sinop), bem como 

CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há NECESSIDADE de 

REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a incapacidade 

laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III MUTIRÃO de 

PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá 

nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

Fórum desta Comarca;

 II – Dessa forma, INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA 

para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima;

 III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA;

 IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 (dez) 

dias;

V – Após, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 258719 Nr: 2928-37.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLDEMAR JOSE WERLANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA 

MUTUM - SICREDI MUTUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - 

OAB:13851/MT, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4.722 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Certifico que diante da RESOLUÇÃO nº 11/2017/TP que altera a 

COMPETÊNCIA das VARAS CÍVEIS e CRIMINAIS das COMARCAS de 

Cuiabá, Rondonópolis, SINOP, Várzea Grande, referente ao 

PROCESSAMENTO das CARTAS PRECATÓRIAS, com EXCEÇÃO as 

VARAS de FAMÍLIA e JUIZADO ESPECIAL, DETERMINO a REMESSA e 

REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para as VARAS CÍVEIS desta 

COMARCA, nos termos dos artigos 1º e 2º daquela RESOLUÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260989 Nr: 4275-08.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO ADRIANO DE MOURA, MARLENE ROSA 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:MT16044, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE SINOP-MT - 

OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Compulsando os autos, verifica-se que o 

mesmo APRESENTA: (...) II – Neste sentido, SUSPENDO a LIMINAR de fls. 

44-47 e 123-124, até melhores INFORMAÇÕES para DEFERIMENTO do 

MELHOR SERVIÇO para ATENDER as NECESSIDADES do REQUERENTE, 

eis que não se pode verificar a real necessidade de instalação de 

internação domiciliar; III – DETERMINO que os REQUERIDOS, por meio do 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DE SINOP –MT e SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE SINOP, REALIZEM o 

CADASTRAMENTO/INCLUSÃO do REQUERENTE nos PROGRAMAS de 

ATENDIMENTO em DOMICÍLIO, quais sejam, Secretaria de Assistência 
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Social, Centro de Referencia de Assistência Social – CRAS, bem como 

Programa de Saúde Familiar PSF e NASF, devendo ser COMPROVADO tal 

INCLUSÃO, por meio de RELATÓRIOS, no prazo de 30 dias; IV – Quanto 

ao RELATÓRIO PSICOSSOCIAL determinado em fls. 176-177 e 183, 

DETERMINO a NOTIFICAÇÃO da DIRETORA do ERS – Escritório Regional de 

Sinop para que DESIGNE um MÉDICO (SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL) 

para que realize AVALIAÇÃO DO CASO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SES, 

A FIM DE AVALIAR O ENQUADRAMENTO DO REQUERENTE NO 

PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR; V – Por fim, DETERMINO que 

seja realizado a JUNTADA do DOCUMENTO que consta no LEMBRETE do 

Sistema Apolo, qual seja, “Documento pendente de Juntada: Petição do 

Réu e Documentos protocolado em: 12/12/2017 às 09:56:38 pelo Apolo 

Eletrônico sob nº 314916”. VI – Após, CONCLUSO; Às providências. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 276637 Nr: 14048-77.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050-MT, MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 07/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 07 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 153593 Nr: 1642-97.2011.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J E J TV POR ASSINATURA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao autor para que se manifeste no prazo de 

quinze dias, sobre a impugnação apresentada pelo Executado Estado de 

Mato Grosso, quanto ao pedido de cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187993 Nr: 9302-74.2013.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS ORIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 08/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189753 Nr: 11177-79.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PARECIDA DE PONTES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 06/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: “VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193131 Nr: 14879-33.2013.811.0015

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

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

 PARTE AUTORA: IVAIR TENUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224623 Nr: 2533-79.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 06/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: “VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247883 Nr: 17037-90.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAEDITE FERGUSON DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 08/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 270216 Nr: 9910-67.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO CORREA DE MESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:15.847-MT, DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI - 

OAB:MT/13.064, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 275646 Nr: 13496-15.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA, MARIA LUCIA BEZERRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416, Renan Bastos de Sena - 

OAB:0

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 08/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179440 Nr: 205-50.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 08/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 188056 Nr: 9368-54.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERASMO NASCIMENTO MANGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 08/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 191052 Nr: 12680-38.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICODEMOS BATISTA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050-MT, MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 06/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192268 Nr: 13930-09.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 07/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 07 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192300 Nr: 13968-21.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192302 Nr: 13970-88.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 07/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 07 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192396 Nr: 14066-06.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANOR ANTONIO FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIM - OAB:OAB/MT 

13.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 06/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 
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Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192484 Nr: 14180-42.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN BATISTA LEBKUCHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIM - OAB:OAB/MT 

13.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 210718 Nr: 11556-83.2014.811.0015

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIKE MEIRA BRITO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/MT, YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA - 

OAB:OAB/MT-18828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113756, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

autor, em razão do recurso de Apelação apresentado pelo Requerido, de 

fls, o qual é TEMPESTIVO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 220003 Nr: 18339-91.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CÂNDIDA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:OAB/ MT 5421-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 06/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 230271 Nr: 5756-40.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ROSA VICENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:15.847-MT, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 07/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 07 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 244506 Nr: 14766-11.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Vieira Serpa - OAB:MT 

- 12.758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:MT/12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416
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 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 08/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 246574 Nr: 16212-49.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIVALDO BATISTA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 07/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 07 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264787 Nr: 6408-23.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELINA DA SILVA DERNEY, APARECIDO 

DERNEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a)requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para no prazo de 15 (quinze)dias, trazer aos autos o 

LAUDO MÉDICO ATUALIZADO que comprove / demonstre a necessidade 

do medicamento pleiteado.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Diante da inércia da resposta do 

DESPACHO de fls. 128, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO da DIRETORA do ERS 

– Escritório Regional de Sinop para que DESIGNE um MÉDICO (SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL) para que realize AVALIAÇÃO DO CASO PELA 

EQUIPE TÉCNICA DA SES, A FIM DE AVALIAR O ENQUADRAMENTO DO 

REQUERENTE NO PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. II – Quanto 

ao PEDIDO de ADITAMENTO da INICIAL, de MEDICAMENTOS, INTIME-SE a 

REQUERENTE, para que, no prazo 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC), 

traga aos autos LAUDO MÉDICO ATUALIZADO que comprove/demonstre a 

necessidade do medicamento pleiteado, eis que NÃO HÁ, nos autos, 

q u a l q u e r  R e c e i t u á r i o  M é d i c o  p r e s c r e v e n d o  q u a n t o s 

comprimidos/cápsulas/doses diárias necessita a parte para o referido 

tratamento; III – Com o aporte, CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 274716 Nr: 12911-60.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEIDE PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 06/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278583 Nr: 15165-06.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane D agostine Vigne - 

OAB:28.526 SC, ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES - OAB:20978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 
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transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 06/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 239293 Nr: 11626-66.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR DIEL GALIAZZI, CLAIR DIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Compulsando os autos, verifica-se que ATÉ AS FLS. 281 os 

PROCEDIMENTOS SOLICITADOS foram REALIZADOS e ADIMPLIDOS;

 II - INTIME-SE a parte REQUERENTE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos LAUDO MÉDICO ATUALIZADO informando o 

HISTÓRICO CIRÚRGICO do paciente e ATUAL ESTADO CLÍNICO, indicando 

a PERTINÊNCIA e DESCRIÇÃO do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO solicitado 

em fls. 291-296, tendo em vista os PROCEDIMENTOS JÁ REALIZADOS;

 Por fim, DETERMINO que seja esclarecido quanto aos PROCEDIMENTOS 

JÁ REALIZADOS, se os mesmo, são considerados de melhor indicação e 

primeira opção para o restabelecimento da patologia do REQUERENTE, bem 

como se é esperado ocorrer alguma complicação / rejeição com tal 

procedimento. Por oportuno, quanto ao tratamento que ora está sendo 

solicitado, se o mesmo possui maior eficácia que o procedimento anterior, 

o motivo pelo qual não foi utilizado tal procedimento inicialmente, e se 

possui as mesmas chances de complicações / rejeições.

Cobra relevo CONSIGNAR que, no que tange a eventual INTERNAÇÃO, a 

mesma deve ocorrer em LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em 

casos EXCEPECIONAIS e JUSTIFICADOS através de Laudo Médico 

pormenorizado, as internações serão aceitas em APARTAMENTO, SOB 

PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR.

Ademais, que a parte REQUERENTE esteve em CONSULTA MÉDICA em 

22/09/2017, conforme demonstração de agendamento em fls. 283;

 III – Após, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 244441 Nr: 14732-36.2015.811.0015

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JEFFERSON FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA OLIVIA TOMASI SEGE - DIRETORA 

REGIONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911, RAFAEL KRZYZANSKI - OAB:9489-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278487 Nr: 15115-77.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER ANTONIO PAJANOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) IV – Dada a urgência do caso, INICIALMENTE, 

NOTIFIQUEM-SE a respectiva FARMÁCIA (fls. 212), para que FORNEÇA(M) 

o(s) MEDICAMENTO(S) (equivalente aos doze meses de tratamento) 

vindicado pelo(a) Autor(a), e informe(m), no prazo mais exíguo possível, 

nos autos o número da conta para transferência da quantia BLOQUEADA, 

qual seja, R$ 168,00 X 12 = R$ 2.016,00, o que, desde já, fica autorizado a 

ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. V - CONCLUÍDA a 

DETERMINAÇÃO constante no “ITEM IV” e com o APORTE da NOTA 

FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 

10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE com relação à referida NOTA FISCAL, bem 

como com relação à NOTA FISCAL de fls. 183, de acordo com o art. 11 § 

4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez 

aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. VI – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL; VII – Por fim, 

cumpre ressaltar, portanto, que os medicamentos “Sulfato de Glicosamina 

+ Sulfato Sódico de Condroitina 400mg, 30 sachês/mês”, “Etodolaco 

400mg, 60 comprimidos/mês” e “Daflon 100mg, 30 comprimidos/mês”, 

todos de uso contínuo, serão fornecidos pelos Prestadores “Farmácia Luz 

e Vida”, “Farmácia Maria’s” e “Farmácia Malu”, respectivamente. Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 283775 Nr: 18179-95.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARÃO AVELINO PEREIRA, JUCLECE AVELINO PEREIRA 

LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante da DECISÃO de fls. 135 e com o APORTE dos ORÇAMENTOS 

das Empresas “Daily Care” (fls. 143-144) e “Qualycare” (fls. 149-150), 

ressaltando que a Empresa “Life Care Saúde Domiciliar Ltda.” justificou às 

fls. 146 que “não possui disponibilidade para atendimento de imediato”, 

verifica-se que, aquele de MENOR VALOR, é o apresentado pela Empresa 

“Daily Care” às fls. 143-144;

 Assim, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO da Empresa “DAILY CARE” (fls. 

143-144), para que, INICIALMENTE, PRESTE o SERVIÇO de HOME-CARE 

por 30 (trinta) dias, ressaltando que, APÓS este período de PRESTAÇÃO 

EFETIVA DO SERVIÇO, cabe ao TERCEIRO PARTICULAR carrear aos 

autos a NOTA FISCAL dos materiais utilizados e serviços despendidos, 

bem como um NOVO ORÇAMENTO para os próximos 30 (trinta) dias 

“corridos”, ACOMPANHADO de LAUDO MÉDICO informando sobre o atual 
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quadro clínico do paciente e quais os serviços, materiais, alimentação e 

insumos o mesmo necessitará pelos PRÓXIMOS 30 (trinta) dias.

 II - Com APORTE das NOTAS FISCAIS, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos 

Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de 

acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in 

verbis”:

“§ 4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ 

deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos 

autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação 

de contas facultando-lhe a adoção das providências necessárias – 

inclusive comunicando acerca da documentação comprobatória dos 

gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, 

conforme o caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do 

Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”.

 III – Decorrido o prazo alhures, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do 

BLOQUEIO JUDICIAL.

 Às providências. Intime-se.

CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010767-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR BIAZUSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA OAB - MT0015669A 

(ADVOGADO)

ANDREIA MILANO JORDANO OAB - MT16053 (ADVOGADO)

FLAVIO LUIZ BERTE OAB - MT13246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010767-62.2017.8.11.0015 AUTOR: 

DILMAR BIAZUSSI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA proposta por DILMAR BIAZUSSI, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz o Requerente que, “em 12 

de março de 2010 a SEMA/MT lavrou o auto de Infração nº 124005 em 

desfavor do autor pela suposta conduta de desmatar a corte raso 

1.021.985ha de mata nativa sem autorização”. Conforme “decisão 

administrativa nº 385/SPS/SEMA/2009 e o parecer técnico nº 

305/CG/SMIA/2009, do processo administrativo que tinha como autuado o 

Sr. Leonardo Crestani”. Ocorre que, “a decisão administrativa anulou o 

auto de infração em nome de Leonardo Crestani e requereu a vistoria in 

loco nas propriedades indicadas no parecer técnico nº 305/CG/SMIA/2009 

para o fim de lavrar os autos de infração”. Porém, o autor juntou mapas e 

as autorizações de exploração de sua área emitidas pela SEMA não foram 

aceitas por não virem acompanhadas da ART, tendo o processo 

transitado em julgado. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência que “seja 

concedida medida antecipatória (...) para suspensão da penalidade de 

multa materializada pelo auto de infração nº 124005.”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. Senão vejamos: Pretende o REQUERENTE a 

“suspensão da penalidade de multa materializada pelo auto de infração nº 

124005”. Assim, diante dos argumentos e a documentação apresentada, 

pressupõe-se que a parte REQUERENTE esteja se RESGUARDANDO em 

não pagar dívida, em tese, indevida, não devendo sofrer os EFEITOS por 

meio dos atos de cobrança. Desta forma, uma vez PRESENTES os 

REQUISITOS LEGAIS do “periculum in mora”, e do “fumus boni iuris”, deve 

o AUTOR ter sua pretensão autorizada, eis que a demora da prestação 

jurisdicional, causaria o perecimento do direito. Contudo, considerando que 

o REQUERENTE esteja se precavendo em não ter que pagar débito, 

supostamente, indevido, e diante da possibilidade de manutenção/restrição 

de crédito, entendo que SUBSISTE o “fumus boni iuris”, primeiro requisito 

necessário para o deferimento da cautelar “in limine litis”. Quanto ao 

“periculum in mora”, o simples fato de apresentar tal restrição em nome do 

autor, causaria danos ao mesmo, não sendo justo, nem razoável que o 

REQUERENTE tenha seu NOME MACULADO. Dessa forma, enquanto 

houver DISCUSSÃO acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem à dívida 

ativa, não pode a REQUERENTE sofrer pelos efeitos dos atos de 

cobrança, devendo os mesmos serem suspensos durante o curso do 

processo. Demais disso, a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se 

concede, é reversível, remetendo a situação ao “status quo ante”. “Ex 

positis”, vislumbrando a coexistência do “fumus bonis juris” e do 

“periculum in mora”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR, no sentido de 

DETERMINAR a “SUSPENSÃO da penalidade de MULTA materializada pelo 

AUTO de INFRAÇÃO nº 124005”. DETERMINO que “as intimações, 

publicações notificações do sistema PJE via expediente remetidos única e 

exclusivamente para a advogada Bruna Menegassi Biazussi Vedana, 

OAB/MT 15.669. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE 

o REQUERIDO, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos 

termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do CPC/2015. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para manifestação no prazo legal, 

nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013619-59.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: THEREZINHA DO AMARAL SANTOS, NAIR APARECIDA 

DOS SANTOS REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. IDOSA – PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 
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SATISFATIVA proposta por TEREZINHA DO AMARAL SANTOS, 

representado por NAIR APARECIDA DOS SANTOS, por intermédio de sua 

advogada, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo 

Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo 

Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal. Aduz a inicial 

que a parte Autora “idosa com 85 anos de idade, acamada possui vários 

problemas de saúde, DRC EM ESTÁGIO V, POR RINS POLICÍSTICOS, HAS 

(DOENÇA DE ALZHEIMER) E ANEMIA CRÔNICA DEVIDO A NEFROPATIA, 

CID 18.8 l10” (sic). Diante da situação clínica da parte autora, necessita, 

com urgência, do medicamento “ERITROPOETINA 4000UI SC AMP 03 doses 

semanais 12 ampolas/Mês”. Postula pela concessão da tutela antecipada 

para compelir os Requeridos a disponibilizarem, imediatamente, o 

tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da parte 

requerente, dentre os quais, o medicamento, “ERITROPOETINA 4000UI SC 

AMP doses semanais 12 ampolas/Mês. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos 

DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES 

os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR 

pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que 

foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, 

quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente 

em razão do LAUDO MÉDICO acostado ao Id. 11133040. Ademais, o 

RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido 

no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da 

República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA 

EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA 

PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO CONJUNTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 

de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, o 

medicamento “ERITROPOETINA 4000UI SC AMP 03 doses semanais 12 

ampolas/Mês” conforme Laudo Médico constante no Id. 11133040, 

devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE 

SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 

AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o 

DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO 

CUMPRIMENTO desta decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o 

DESCUMPRIMENTO da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, 

CONGRUENTES e REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO 

pela IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO 

a este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou 

pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do Laudo 

Médico acostado ao Id. 11133040. Com a contestação, vista à parte 

Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1011311-50.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: IVONE VERGINIA SCHABARUM REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Da detida análise dos 

autos, verifica-se que a parte Autora necessita realizar “CIRURGIA DO 

CORAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO PARA 

ABLAÇÃO DE FOCO DE ARRITIMIA”, de maneira que, em razão da INÉRCIA 

dos REQUERIDOS, foi DETERMINADO aos PARTICULARES “CARDIORITMO 

– SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA CARDÍACA INVASIA DE MATO 

GROSSO LTDA. – EPP”, “HOSPITAL AMECOR” e “SEDARE 

ANESTESIOLOGIA” a realização do PROCEDIMENTO (DECISÕES IDs. 

10689993 e 10873679). Assim, por meio do PETITÓRIO de ID. 11122169, o 

Prestador “CARDIORITMO” vem INFORMANDO que o “HOSPITAL AMECOR” 

“não irá realizar o agendamento, pois seria necessário o depósito 

antecipado do Valor. (E-mail anexo)” e que “concorda com o Hospital no 
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que tange ao pagamento antecipado para a realização do procedimento 

cirúrgico”. Ora, conforme JÁ DECIDIDO em ID. 10873679, as Empresas ao 

anuírem em prestar o atendimento “judicial”, tem conhecimento da FORMA 

de TRAMITAÇÃO dos PAGAMENTOS, especialmente ante a NECESSIDADE 

de se OBSERVAR o PROVIMENTO nº 02/2015-CGJ, o que DIFERE, em 

muito, do ATENDIMENTO na esfera PRIVADA, sendo impossível comparar. 

As DEMANDAS JUDICIAIS precisam observar os PRAZOS, JUNTADAS, 

CONTRADITÓRIO, principalmente quando envolve DINHEIRO PÚBLICO. Os 

PAGAMENTOS, respeitadas as formalidades, são EFETIVADOS, no 

entanto deve-se ter CONSCIÊNCIA que ainda estamos diante de 

PROCESSOS JUDICIAIS com todas as suas NATURAIS ESPECIFICIDADES. 

Outrossim, a “judicialização da saúde” visa “corrigir”, justamente, a 

ineficiência estatal em garantir o DIREITO CONSTITUCIONAL e 

FUNDAMENTAL da SAÚDE, ressaltando que as Empresas estão 

VINCULADAS aos ORÇAMENTOS prestados e consequentemente 

escolhidos por este Juízo, de modo que DEVERÃO DISPONIBILIZAR o 

ATENDIMENTO. AS EMPRESAS estão, portanto, VINCULADAS às suas 

OFERTAS e aos SERVIÇOS, os quais, estes últimos, estão na iminência de 

serem PRESTADOS (art. 427 do CC). II – Assim, DETERMINO aos 

TERCEIROS PRESTADORES, “CARDIORITMO – SERVIÇO DE 

ELETROFISIOLOGIA CARDÍACA INVASIA DE MATO GROSSO LTDA. – 

EPP” e “HOSPITAL AMECOR”, que REALIZEM o PROCEDIMENTO nos 

exatos termos da DECISÃO constante no ID. 10689993, sob pena de os 

Responsáveis Legais serem responsabilizados civil, penal e 

administrativamente, nos termos do art. 77, inc. IV, § 2º, do CPC/2015. Fica 

MANTIDA a DETERMINAÇÃO de NOTIFICAÇÃO do PRESTADOR “SEDARE 

ANESTESIOLOGIA”, conforme DECISÃO de ID. 10873679. III – Por fim, fica, 

desde já, INTIMADA a parte Autora para que INFORME eventual 

DESCUMPRIMENTO pelos referidos PRESTADORES, a fim de que sejam 

APURADAS as RESPONSABILIZAÇÕES, bem como TRAGA NOVOS 

ORÇAMENTOS de OUTROS PRESTADORES, a fim de que este Juízo 

ESCOLHA o de MENOR VALOR; IV - Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000094-73.2018.8.11.0015 AUTOR: 

KLAYDIANE LEITE ANTONIETTI CARVALHO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Compulsando os autos, 

verifico que, não obstante INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm 

cumprindo o COMANDO JUDICIAL, ressaltando que trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, por meio da qual a Autora objetiva o recebimento 

do MEDICAMENTO “ENOXAPARINA, 40mg, 30 doses/mês”, pelo período de 

nove meses, conforme LAUDO MÉDICO de ID. 11293684. II – Assim, para 

que não haja maiores dissabores e sobretudo risco de se agravar a saúde 

da parte Autora pela falta do fármaco, DETERMINO o BLOQUEIO na 

CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado no PETITÓRIO 

de ID. 11302516, devendo ser efetivado no valor do MENOR ORÇAMENTO, 

qual seja, aquele apresentado pela “DROGARIA SÃO CAMILO” (ID. 

11302572) e equivalente a 270 (duzentos e setenta) unidades. Tal 

providência se mostra necessária, eis que o bloqueio mensal para atender 

pleitos como o da parte Autora, além de abarrotar o Judiciário com 

demandas intermináveis que ficam no “vai e vem Gabinete – Secretaria da 

Vara”, ainda atrasam a entrega dos fármacos aos necessitados, 

fazendo-os enfrentar uma verdadeira batalha mensal para consecução de 

seu medicamento. Assim, em razão da EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA 

do caso em apreço, a presente MEDIDA é dotada de CELERIDADE e 

SENSATEZ, a fim de RESGUARDAR BEM MAIOR do JURISDICIONADO, qual 

seja, sua VIDA! III – Dada a URGÊNCIA do caso, INICIALMENTE, 

NOTIFIQUE-SE o respectivo PRESTADOR, para que FORNEÇA o 

MEDICAMENTO vindicado pelo(a) Autor(a), e INFORME, no prazo mais 

exíguo possível, nos autos o número da conta para transferência da 

quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 13.473,00 (treze mil, quatrocentos e 

setenta e três reais), o que, desde já, fica autorizado a ser procedido 

mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO 

constante no “ITEM” ALHURES e com o APORTE da NOTA FISCAL, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 

02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a 

nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente público (parte ré) 

se manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias – inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO 

para apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO 

do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012218-25.2017.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012218-25.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ALONSO CONCEICAO BENTES DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Diante da contumaz INÉRCIA 

dos Requeridos, o Requerente carreou aos autos ORÇAMENTO de 

instituição particular para realização do procedimento de “PIELOPLASTIA 

ESQUERDA”. Pois bem. O pleito da parte Autora mostra-se imprescindível 

para garantir seu direito constitucional de acesso à saúde. Esta vara 

especializada da Fazenda Pública, não tem medido esforços para 

EFETIVAR o CUMPRIMENTO das ORDENS JUDICIAIS, sempre velando pelo 

interesse maior, a vida do jurisdicionado. Assim é que corriqueiramente 

este juízo tem realizado o BLOQUEIO de VALORES para garantir ao 

suplicante seu direito constitucional de acesso à saúde. Os valores 

BLOQUEADOS são TRANSFERIDOS para a Conta Judicial, restando, 

portanto, na esfera de disponibilidade do Judiciário para oportuna 

LIBERAÇÃO em favor do terceiro que realiza o atendimento. Outrossim, 

ante a grande demanda de processos que tramitam perante a 6ª Vara 

Cível, versando sobre pleitos de PROCEDIENTOS/CIRURGIA em face de 

PARTICULAR, para o posterior ressarcimento, esse Magistrado tem 

percebido haver DIFERENÇAS entre o valor inicialmente orçado e o 

constante na Nota Fiscal, em razão de materiais e medicamentos extras 

utilizados etc. Por conseguinte, NOTIFIQUE-SE, INICIALMENTE, o 

PARTICULAR Fundação Comunitária Saúde – Hospital Santo Antônio e o 

médico Dr. Gustavo Boigues Queiroz (ID. Num. 10491823 - Pág. 2) que 

dispôs do MENOR ORÇAMENTO carreado aos autos, para que realize o 

procedimento de “PIELOPLASTIA ESQUERDA”, ressaltando que, APÓS a 

prestação do serviço, cabe ao TERCEIRO PARTICULAR carrear aos autos 

a DESCRIÇÃO PORMENORIZADA do procedimento e apresentar NOTA 

FISCAL dos HONORÁRIOS MÉDICOS e MATERIAIS utilizados na cirurgia, 

juntamente com o número da conta, para que seja feita a LIBERAÇÃO DE 

VALORES. Obviamente, considera-se como balizador, os orçamentos 

previamente apresentados nos autos (ID. Num. 10491823 - Pág. 2), mas 

também há ponderação sobre eventuais alterações que podem ocorrer 

quando da efetivação do(s) serviço(s). Assim, em razão da IDADE 

AVANÇADA do Requerente, pessoa idosa, bem como do seu ATUAL 

QUADRO CLÍNICO e, ainda, do lapso temporal , sem que a liminar tenha 

sido cumprida, seria TEMERÁRIO à sua HIGIDEZ, AGUARDAR, ainda mais, 

pelos orçamentos para a realização de um procedimento de 

PIELOPLASTIA ESQUERDA. Neste diapasão, devido a EXCEPCIONALIDADE 

e URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA é dotada de 

PRUDÊNCIA, SENSATEZ e CAUTELA. III – Após, CONCLUSO para o 

APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. 

CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012865-20.2017.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012865-20.2017.8.11.0015 AUTOR: 

OSMAR DIONIZIO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA SATISFATIVA em favor de OSMAR DIONIZIO 

(Representante: ALMELINDA PAULINO DIONIZIO) em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz a inicial, “paciente, 

regulado pela central de regulação, portador de estenose aórtica grave, 

associada a insuficiência cardíaca, CID I35. Necessita da realização de 

cineangiocoronariografia, a não realização do procedimento acarreta risco 

de morte ao paciente.”. Alteração do PEDIDO em ID. 11128951, eis que em 

24.11.2017, conforme laudo medico anexo a parte autora realizou o exame 

pleiteado através do sistema único de saúde, sendo constatado através 

deste a necessidade de CIRURGIA DE TROCA VALVAR. Postula pela 

concessão da TUTELA ANTECIPADA a fim de compelir o Requerido a 

dispensar o tratamento adequado ao substituído, qual seja, “CIRURGIA DE 

TROCA VALVAR.”. CARREOU aos autos os DOCUMENTOS. É o Relatório. 

Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela 

acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos 

os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do 

Laudo MÉDICO de ID. Num. 11129007. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. Logo, diante do PRAZO que este 

JUÍZO considera RAZOÁVEL para que seja EMITIDO o PARECER do NAT, 

bem como a URGÊNCIA que se verifica no PRESENTE CASO, o 

DEFERIMENTO é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO que providencie o TRATAMENTO 

ADEQUADO à parte Requerente, qual seja, “CIRURGIA DE TROCA 

VALVAR”, conforme ID. Num. 11129007, devendo, para tanto, serem 

NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO 

da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e 

REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela 

IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a 

este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITE-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, 

para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO no prazo legal, devendo o 

mandado citatório estar acompanhado do Laudo para 

Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatorial de ID. Num. 

11129007. Com a contestação, vistas à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, 

servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, 

caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002887-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA PEREIRA ROLIN (AUTOR)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002887-53.2016.8.11.0015 AUTOR: 

JANDIRA PEREIRA ROLIN RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. I – Compulsando os autos verifica-se, que a presente 

ação busca a concessão de um dos benefícios previdenciários, quais 

sejam, auxílio - doença, auxílio – acidente e aposentadoria por invalidez, 
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neste sentido apenas a realização da prova pericial judicial é que poderá 

efetivamente contrapor a avaliação médica especializada da Previdência 

Social, e oferecer nexo etiológico suficientes entre o acidente e as 

sequelas encontradas, para que assim, este juízo, possa verificar a 

concessão do benefício pleiteado; II – Assim, visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do 

““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS; V - Assim, passo a formular os QUESITOS: QUESITOS 

DO JUÍZO: 1) É possível diagnosticar na parte requerente qualquer lesão 

decorrente de acidente? Qual ou Quais? 2) A parte requerente é 

portador(a) de alguma seqüela possível de reduzir a capacidade para o 

seu trabalho ou para a sua atividade habitual? 3) É possível identificar se a 

lesão foi adquirida antes ou depois do acidente? Se negativo, há 

possibilidade de saber os motivos que levaram a parte requerente a sofrer 

com este mal? 4) A Lesão que a parte requerente apresenta é irreversível 

ou após regular tratamento poderá retornar a desempenhar seu trabalho 

ou atividade habitual? 5) O quadro que a parte requerente apresenta a 

incapacita para o desempenho de qualquer atividade? Em caso negativo, 

favor especificar qual tipo de atividade pode a parte requerente 

desempenhar em grau de compatibilidade com seu quadro de saúde? VI - 

Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 (dez) dias; 

VII – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013693-16.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: VALDIRENE SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA proposta por VALDIRENE SANTOS contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pelo 

Prefeito Municipal. Aduz a inicial que a parte Autora “está grávida, com 

aproximadamente 08 (oito) semanas de gestação” e “recebeu o 

diagnóstico de Trombofilia MTHFR (CID 10 D68.9- D75.2) . Essa patologia 

compromete o desenvolvimento placentário, podendo causar abortamento 

e complicações obstétricos se não realizado profilaxia com medical 

anticoagulante, de modo que foi prescrito o medicamento ENOXAPARINA 

80 MG, uma dose diária (30 ampolas/mês) a ser utilizado por todo período 

gestacional, bem como, por 45 (quarenta e cinco) dias após o parto, 

totalizando 247 ampola”. Postula pela concessão da tutela antecipada para 

compelir os Requeridos a disponibilizarem à parte Requerente o tratamento 

que necessita, qual seja, “ENOXAPARINA 80 MG, uma dose diária (30 

ampolas/mês) a ser utilizado por todo período gestacional, bem como, por 

45 (quarenta e cinco) dias após o parto, totalizando 247 ampola”. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Da análise da 

PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende 

estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da 

MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE 

ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da 

TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de 

dano”, especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado ao Id. Num. 

11178237 - Pág. 9. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA 

decorre do preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que 

impõe aos componentes da República Federativa do Brasil (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. Logo, diante do PRAZO que este 

JUÍZO considera RAZOÁVEL para que seja EMITIDO o PARECER do NAT, 
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bem como a URGÊNCIA que se verifica no PRESENTE CASO, o 

DEFERIMENTO é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, 

“ENOXAPARINA 80 MG, uma dose diária (30 ampolas/mês) a ser utilizado 

por todo período gestacional, bem como, por 45 (quarenta e cinco) dias 

após o parto, totalizando 247 ampolas”, conforme Laudo Médico constante 

no Id. Num. 11178237 - Pág. 9, devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS 

o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE 

REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, 

para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. “ALERTO” que este Juízo 

NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO da ORDEM e, outrossim, que 

quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e REAIS MOTIVOS para ATRASO 

ou NÃO CUMPRIMENTO pela IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e 

minuciosamente COMUNICADO a este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO 

nos AUTOS, SOB PENA de IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). 

Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in 

continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar 

a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do 

Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o 

mandado citatório estar acompanhado do Laudo Médico acostado ao Id. 

Num. 11178237 - Pág. 9. Com a contestação, vista à parte Requerente 

para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013566-78.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013566-78.2017.8.11.0015 AUTOR: 

SUELI TEREZINHA PAULI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – Consoante se infere dos autos, até o momento não 

foi CUMPRIDA pelo(s) REQUERIDO(S) a DECISÃO PROFERIDA em ID Num. 

11135093, a qual determinou aos Requeridos que disponibilizassem à 

parte Requerente “TROCA VULVAR AÓRTICA”. O POSICIONAMENTO 

JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do 

PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à 

MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as DESPESAS 

oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em 

IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, quando 

indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA e à 

SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Agindo dessa 

forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a determinação judicial ou 

simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou qualquer outro que assim 

agir, poderá incorrer na prática do CRIME de DESOBEDIÊNCIA, previsto no 

artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o caso, de PREVARICAÇÃO, 

previsto no artigo 319 do Código Penal. Registre-se que a execução da 

decisão concessiva da antecipação da tutela é imediata, expressa no 

mandado judicial, sendo certo que “o não atendimento do mandado judicial 

caracteriza o crime de desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por 

ele responde o impetrado renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em 

flagrante, dada a natureza permanente do delito”, consoante o magistério 

de Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª 

edição, Malheiros Editores, pág. 69. II – Nesta esteira, PREVIAMENTE a 

análise do pleito de bloqueio de ID Num. 11193928, INTIME-SE o ESTADO 

DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de 

SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as 

vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO de ID Num. 

11135093, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE PÚBLICA do 

ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, 

CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese do(a) Autor(a) sofrer sequelas 

ou falecer em razão do descumprimento ou cumprimento tardio da citada 

ordem judicial. III - CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se necessário, o 

presente como mandado; IV – Por fim, decorridos os prazos, em caso de 

INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos 

presentes autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as 

PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO 

JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013619-59.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: THEREZINHA DO AMARAL SANTOS, NAIR APARECIDA 

DOS SANTOS REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO – PESSOA 

IDOSA! I – Compulsando os autos, verifico que, não obstante INTIMADOS, 

os REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL, ressaltando 

que trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, por meio da qual o 

Autor objetiva o recebimento do medicamento “ERITROPOETINA 4000UI SC 

AMP 03 doses semanais 12 ampolas/Mês”. II – Assim, para que não haja 

maiores dissabores e sobretudo risco de se agravar a saúde da parte 

Autora pela falta do fármaco, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do 

ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado na INICIAL e reiterado 

pelo PETITÓRIO constante no Id. 11316297, devendo ser efetivado no 

valor do MENOR ORÇAMENTO, qual seja, aquele apresentado pela 

“Drogaria São Camilo” e equivalente a 06 (seis) meses de tratamento, na 

quantidade de “03 doses semanais 12 ampolas/Mês. Tal providência se 

mostra necessária, eis que o bloqueio mensal para atender pleitos como o 

da parte Autora, além de abarrotar o Judiciário com demandas 

intermináveis que ficam no “vai e vem Gabinete – Secretaria da Vara”, 

ainda atrasam a entrega dos fármacos aos necessitados, fazendo-os 

enfrentar uma verdadeira batalha mensal para consecução de seu 

medicamento. Ademais, no caso específico, cumpre trazer à colação 

DECISÃO do E. TJMT nos autos do RECURSO de AGRAVO de 

INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido de tutela recursal merece 

acolhimento, uma vez que a Agravante idosa apresenta Gonartrose 

Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho causada por algum trauma 

direto, como um tombo. Nesse sentido, a Agravante substituída necessita 

do tratamento cirúrgico no joelho, tendo em vista a sua idade avançada 

(67 anos), bem como a fragilidade da sua saúde, não tendo condições 

nessa idade de esperar por uma vaga para a realização do procedimento 

cirúrgico ! O idoso tem prioridade e urgência no atendimento .!! Nesse 

aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 10.741/2003 estabelece: ‘Art. 
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15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do 

Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e 

igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a 

prevenção, promoção, proteção e recuperação” da saúde, incluindo a 

atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos’”. 

Assim, em razão da EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em 

apreço, a presente MEDIDA é dotada de CELERIDADE e SENSATEZ, a fim 

de resguardar bem maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – Dada a 

URGÊNCIA do caso, INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE a respectiva Farmácia, 

DROGARIA SÃO CAMILO, para que FORNEÇA o MEDICAMENTO vindicado 

pelo(a) Autor(a), e INFORME, no prazo mais exíguo possível, nos autos o 

número da conta para transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, 

R$ 11.928,00 (onze mil, novecentos e vinte e oito reais), o que, desde já, 

fica autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “ITEM” ALHURES e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012858-28.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ALONSO CONCEICAO BENTES DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Compulsando os autos, 

verifico que, não obstante INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm 

cumprindo o COMANDO JUDICIAL, ressaltando que trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, por meio da qual a Autora objetiva o recebimento 

do MEDICAMENTO “TANSULOSINA 0,4MG, 30 COMPRIMIDOS”, uso 

continuo (ID. Num. 10794937 - Pág. 1). II – Assim, para que não haja 

maiores dissabores e sobretudo risco de se agravar a saúde da parte 

Autora pela falta do fármaco, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do 

ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado no PETITÓRIO de ID. 

11297672, devendo ser efetivado no valor do MENOR ORÇAMENTO, qual 

seja, aquele apresentado pela “FARMÁCIA E DROGARIA TARUMÃS” 

(Num. 10794944 - Pág. 5). Tal providência se mostra necessária, eis que o 

bloqueio mensal para atender pleitos como o da parte Autora, além de 

abarrotar o Judiciário com demandas intermináveis que ficam no “vai e 

vem Gabinete – Secretaria da Vara”, ainda atrasam a entrega dos 

fármacos aos necessitados, fazendo-os enfrentar uma verdadeira batalha 

mensal para consecução de seu medicamento. Assim, em razão da 

EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA 

é dotada de CELERIDADE e SENSATEZ, a fim de RESGUARDAR BEM 

MAIOR do JURISDICIONADO, qual seja, sua VIDA! III – Dada a URGÊNCIA 

do caso, INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE o respectivo PRESTADOR, para 

que FORNEÇA o MEDICAMENTO vindicado pelo(a) Autor(a), e INFORME, 

no prazo mais exíguo possível, nos autos o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 1.989,00 (um mil, 

novecentos e oitenta e nove reais), o que, desde já, fica autorizado a ser 

procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - CONCLUÍDA a 

DETERMINAÇÃO constante no “ITEM” ALHURES e com o APORTE da 

NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000205-57.2018.8.11.0015 AUTOR: 

ELLY THEREZA SCHWENGBER KOTHE RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO – PESSOA 

IDOSA! Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - 

INAUDITA ALTERA PARS proposta por ELLY THEREZA SCHWENGBER 

KOTHE, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo 

Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo 

Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal. Aduz a inicial, 

que a parte Requerente, 84 anos de idade, “Em 06/01/2018, por volta das 

22h, a autora sofreu fratura no fêmur, sendo socorrida por seus filhos, 

que acionaram o Corpo de Bombeiros, sendo levada para o Hospital 

Regional de Sinop,onde chegou consciente e foidiagnosticada a referida 

fratura”, e “HÁ 5 (CINCO) DIAS ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL 

REGIONAL DE SINOP, E CONTINUA ESPERANDO PELA CIRURGIA. A 

CIRURGIA JÁ FOI AGENDADA 2 (DUAS) VEZES, MAS, POR FALTA DE 

VAGA NA UTI, AINDA NÃO FOI REALIZADA!”. Postula pela concessão da 

TUTELA ANTECIPADA, para compelir os Requeridos a disponibilizarem à 

parte Requerente o tratamento que necessita, qual seja, “CIRURGIA PARA 

RESTAURAÇÃO DE FÊMUR FRATURADO e UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA – UTI. COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. É o Relatório. 

Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela 

acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos 

os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do 

LAUDO MÉDICO acostado no ID. 11330494 e 11330517. Ademais, o 

RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido 

no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da 

República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 
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antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). No caso 

específico, cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido 

de tutela recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 

Agravante substituída necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo 

em vista a sua idade avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua 

saúde, não tendo condições nessa idade de esperar por uma vaga para a 

realização do procedimento cirúrgico ! O idoso tem prioridade e urgência 

no atendimento .!! Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003 estabelece: ‘Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde 

do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe 

o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação” 

da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam 

preferencialmente os idosos’”. Cumpre ressaltar, por fim, que o direito à 

saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece 

sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo 

oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos 

fundamentais à vida e à dignidade. Ou seja, no que tange à 

responsabilidade do Poder Público referente à prestação da saúde, esta, 

abrange aos três entes federados. Sob a égide da Constituição Federal de 

1988 a responsabilidade da prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE 

aos Municípios, Estados e União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou 

mesmo Juízo, definir qual ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex 

positis”, DEFIRO o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na 

exordial, para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que providenciem o tratamento adequado à parte 

Requerente, qual seja, CIRURGIA PARA RESTAURAÇÃO DE FÊMUR 

FRATURADO e UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI, conforme LAUDO 

MÉDICO de ID. 11330494 e 11330517, devendo, para tanto, serem 

NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO 

da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e 

REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela 

IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a 

este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou 

pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentarem CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do 

LAUDO MÉDICO acostado no ID. 11330494 e 11330517. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, 

nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013678-47.2017.8.11.0015 AUTOR: 

LUCAS FRANCELINO DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM 

CARATER INCIDENTAL proposta por LUCAS FRANCELINO DA SILVA, em 

desfavor de MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz que o REQUERENTE que “foi 

aprovado no concurso público, nomeado por meio da Portaria 642/2005 

datado de 05.09.2005, Termo de Posse datado de 01.08.2005 e Termo de 

Entrada em Exercício datado de 02.08.2005, para o cargo de Professor 

com Licenciatura Plena em Educação Física 20H. Outrossim, fora 

aprovado em outro concurso público, nomeado por meio da Portaria 

401/2006 datado de 28.08.2006, Termo de posse datado de 01.08.2006 e 

Termo de Entrada em Exercício datado de 01.08.2006”. Sustenta que, a “O 

cargo de professor foi primitivamente regulamentado pela Lei 568/99, ao 

qual dispunha sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, 

estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, 

institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências.”. 

Informa ainda que “por meio da Lei 758/2004, institui o novo Plano de 

Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação do Sistema 

Público Municipal de Sinop. (...) as atribuições do professor resultam na 

“orientação e aprendizagem do aluno, participar do processo de 

planejamento das atividades da escola, organizar as operações inerentes 

ao processo de ensino aprendizagem e contribuir para aprimoramento da 

qualidade do ensino”. Complementa, por fim, que “a criação de novos 

cargos, atribuições e requisitos para provimento, bem como o fato dos 

novos cargos serem ocupados por servidores efetivos, mediante 

transposição, pontuamos que a LC 62/2011 gerou decesso de caráter 

pecuniário à Requerente, gerado pela transposição do cargo de 

Merendeira (Lei 568/99) para Apoio Administrativo Educacional”. Por fim, 

REQUER, como Tutela de Urgência que seja determinado “para suspender 

os efeitos do artigo 83 da LC 62/2011 e determinar o imediato 

enquadramento do Requerente na LC/ 62/2011;”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 
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CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE requer “para 

suspender os efeitos do artigo 83 da LC 62/2011 e determinar o imediato 

enquadramento do Requerente na LC/ 62/2011”. Neste sentido, vale 

destacar as seguintes informações juntadas ao processo: 1 – Em ID. Num. 

11171414 - Pág. 4 é apresentado o TERMO DE POSSE da REQUERENTE 

para o cargo de PROFESSOR LIC EM ED. FÍSICA 20H referência CE-20-3, 

que foi aprovada no concurso público 01/2005, realizado em 05/06/2005, 

com classificação em 3º lugar; 2 – Portaria de nº 642/2005 que nomeia a 

REQUERENTE para o cargo de PROFESSOR LIC EM ED. FÍSICA 20H, Num. 

11171414 - Pág. 2, e Termo de Entrada em Exercício em ID. Num. 

11171414 - Pág. 5; 3 – Resumo de folha de pagamento em ID. 11171404, 

11171391, 11171376 e 11171359, declarando que o REQUERENTE em 

11/2012 pertencia a Classe B, nível 03, com salario base de R$ 1.190,97 e 

em 10/2017 pertencia a Classe C, nível 05, com salario base R$ 2.093,68; 

4 – LEI 1604/2011, que Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, e dá outras 

providências, trata em seu artigo 20 aduz: “Art. 20. Art. 20. Os servidores 

investidos nos cargos abaixo relacionados que não foram abrangidos pela 

Lei Complementar 062/2011, a partir da edição desta Lei, passarão a ter 

as seguintes nomenclaturas: I – Professor de Educação Física lotado na 

Secretaria Municipal de Esportes e Professor: Educador Social; 5 – Lei 

N.062/ 2011, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação 

Pública Básica do Município de Sinop, aduz em seus artigos: Art. 1º. 

Parágrafo único. Entende-se por carreira dos Profissionais da Educação 

Pública Básica do Município do Sistema Público Educacional aquela 

essencial para o oferecimento de serviço público, priorizado e mantido sob 

a responsabilidade do Município, com admissão exclusiva por concurso 

público, com revisão geral a cada 12 (doze) meses, limitando a 65% 

(sessenta e cinco por cento) a aplicação em folha dos recursos com 

manutenção e desenvolvimento da educação. Art. 2º. A Carreira dos 

Profissionais da Educação Pública Básica do Município é constituída de 

(03) três classes de cargos: I - Professor: composto das atribuições 

inerentes às atividades de docência, de coordenação e de direção de 

unidade educativa; II - Técnico Administrativo Educacional: composto de 

atribuições inerentes às atividades de administração escolar, multi-meios 

didáticos, técnico de desenvolvimento infantil e auxiliar de coordenação 

pedagógica; III - Apoio Administrativo Educacional: composto de 

atribuições inerentes às atividades de auxiliar de nutrição escolar, 

segurança e auxiliar de manutenção de infra-estrutura. Art. 4°. A série de 

classes do cargo de Professor é estruturada em linha horizontal de 

acesso, identificada por letras maiúsculas. § 1º. As classes são 

estruturadas segundo a formação exigida para o provimento e para a 

progressão horizontal no cargo, de acordo com seguinte: I - Classe A - 

habilitação específica de nível médiomagistério; II - Classe B - habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 

151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 06 de fevereiro de 1970; 

III - Classe C - habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional; IV - Classe D: habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena, com curso de mestrado na área de educação 

relacionada com sua habilitação; V - Classe E: habilitação específica de 

grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, 

com curso de doutorado na área de educação relacionada com sua 

habilitação. § 3º. São atribuições específicas do Professor: I - participar da 

formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do Sistema 

Público de Educação Municipal; II - elaborar planos, programas e projetos 

educacionais no âmbito específico de sua atuação; III - participar da 

elaboração do Projeto Político Pedagógico; IV - desenvolver a regência 

efetiva; V - controlar e avaliar o rendimento escolar; VI - executar tarefa 

de recuperação de alunos; VII - participar de reunião de trabalho; VIII - 

desenvolver pesquisa educacional; IX - participar de ações administrativas 

e das interações educativas com a comunidade; X - buscar formação 

continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e 

investigativa; XI - cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação 

vigente; XII - cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade educativa; XIII - 

manter a cota mínima de produção científica, que será estabelecida por 

meio de ato administrativo regulamentar. Neste sentido, conforme 

documentação apresentada, o REQUERENTE não comprova o requisitos 

necessários à antecipação dos efeitos da tutela, porquanto, para a 

comprovação da tese sustentada pelo REQUERENTE, impõe-se dilação 

probatória e, em especial, a submissão do feito ao crivo do contraditório. 

Ora esta, para a concessão da tutela pretendida, qual seja a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, são necessários o “FUMUS 

BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis que a pretensão guarda 

relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, 

no entanto esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a 

coexistência dos requisitos citados acima. Assim, em sede de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à 

antecipação dos efeitos da tutela, explico, está ausente nos autos a 

presença do “periculum in mora”, eis que a parte REQUERENTE vem 

recebendo seus proventos, não ficando comprometido seu sustento, o 

que descaracteriza tal requisito. Como também, diante de uma análise 

superficial, bem como dos documentos acostados aos autos não são 

suficientes para preencher os requisitos autorizadores necessários para 

a concessão da liminar. Assim, vejamos: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA INDEFERIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL 

- MORTE - SINALIZAÇÃO INADEQUADA - PENSÃO CIVIL – NECESSIDADE 

DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS AUSENTES – MEDIDA 

CAUTELAR - FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA NÃO 

PREENCHIDOS - IMPROVIMENTO. Não havendo comprovação do 

preenchimento dos requisitos estampados no art. 273 do CPC, ante a 

necessidade de dilação probatória, há indeferir o pedido de tutela 

antecipada. Para a concessão de providência cautelar, nos termos do 

artigo 273, § 7º, do CPC, é necessária a presença do fumus boni juris e do 

periculum in mora. Ausentes, há indeferir a medida cautelar pretendida. (AI 

15227/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015) Logo, ausentes os vestígios 

que garantem a tutela liminar em favor do REQUERENTE, eis que o 

processo merece dilação probatória para melhor análise do feito, o 

INDEFERIMENTO do PEDIDO LIMINAR é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, 

INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da 

JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a REQUERIDO, cientificando-o que dispõe do 

prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, 

apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR proposta por TATIANA 

GOMEL BOGADO em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Aduz o 

Requerente que “a presente ação busca sanar perdas de vencimentos 

ocorridas na conversão do índice da URV (Unidade Real de Valor), no 

momento da implementação do Plano Real”. Ocorre que “o Município de 

Sinop/MT não respeitou o preceito normativo, o que causou graves 

problemas financeiros aos servidores, vez que a depreciação da moeda 

era diária”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência que o município 

incorpore imediatamente o percentual de 11,98% (onze centésimos e 

noventa e oito milésimos) ao rendimento mensal do autor, vez que o direito 

material almejado encontra-se assentado nas Cortes Superiores e trata-se 

de verba de natureza alimentar incontroversa, estando presentes todos 

os pressupostos concessivos de tal pretensão. CARREOU DOCUMENTOS 

à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre 

PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. 

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à 

TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de 

URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são 

dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou 

a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, 

não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação 

dos efeitos da tutela, porquanto, para a comprovação da tese sustentada 

pela parte Autora, impõe-se dilação probatória e, em especial, a 

submissão do feito ao crivo do contraditório. Registre-se, por oportuno, 

que o pedido tem NATUREZA EMINENTEMENTE SATISFATIVA com 

inúmeros REFLEXOS ADMINISTRATIVOS e FINANCEIROS, o que impede 

sua concessão antecipadamente, eis que, em sede de TUTELA 

ANTECIPADA, a parte Autora almeja a incorporação à próxima 

remuneração da parte Autora, no percentual de 11,98%, resultante da 

conversão em proventos e vencimentos em URV, em março de 1994, com 

os devidos reflexos. Não pode a Requerente obter a SATISFAÇÃO do 

PROVIMENTO FINAL pretendido por meio do instituto da ANTECIPAÇÃO 

dos EFEITOS da TUTELA, eis que a finalidade do instituto é assegurar a 

ocorrência dos escopos do processo, incidindo sobre efeitos e não sobre 

o provimento em si mesmo considerado, eis que a medida liminar vindicada 

ESGOTARÁ, no todo ou EM PARTE, o OBJETO da AÇÃO. Ademais, o 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento realizado em 01/10/2008, 

DECLAROU a CONSTITUCIONALIDADE do art. 1º da Lei nº 9.494/97, o qual 

disciplina a questão relativa à ANTECIPAÇÃO de TUTELA em face dos 

órgãos e entidades do Poder Público, para VEDÁ-LA nas SEGUINTES 

HIPÓTESES: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; b) 

concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; c) outorga 

ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de vencimentos ou 

vantagens pecuniárias a servidor público; ou e) esgotamento, total ou 

parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, 

exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas (Rcl 8.218 

MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24/06/09). Sob essa perspectiva, 

eventual DEFERIMENTO LIMINAR se daria em CONTRARIEDADE ao julgado 

pela SUPREMA CORTE na ADC nº 4, porquanto, ao determinar liminarmente 

a imediata incorporação à próxima remuneração da parte Autora, no 

percentual de 11,98%, resultante da conversão em proventos e 

vencimentos em URV, em março de 1994, com os devidos reflexos, 

resultaria, na prática, em acréscimo à sua remuneração, esbarrando no 

óbice do art. 1º da Lei 9.494/97. RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. 

REAJUSTE. CONTRARIEDADE AO QUE O STF DECIDIU NO JULGAMENTO 

DA ADC 4-MC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. É pacífico o 

entendimento da Corte no sentido de que há descumprimento da ordem da 

ADC 4 quando a tutela antecipada contra a Fazenda Pública envolve 

pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, ainda que sob a 

forma de ‘reajuste’. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 

2005-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.9.2005). 

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Fazenda pública. Antecipação de 

tutela. Art. 1º da Lei n. 9.494/97. Constitucionalidade reconhecida em 

medida liminar. ADC n. 4. Servidor público. Vencimentos. Vantagem 

pecuniária. Adicional de produtividade. Tutela antecipada para garantir o 

pagamento. Suposto restabelecimento de parcela. Irrelevância. Ofensa 

configurada à autoridade da decisão da Corte. Liminar deferida. A decisão 

da ADC n. 4 aplica-se a toda causa em que se postule pagamento de 

vantagem pecuniária, ainda que a título de seu mero restabelecimento (Rcl 

2.832-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 5.8.2005). Assim, 

não é juridicamente admissível o deferimento de medida liminar para a 

incorporação à próxima remuneração da parte Autora, no percentual de 

11,98%, resultante da conversão em proventos e vencimentos em URV, 

em março de 1994, com os devidos reflexos, sem o exame completo dos 

fatos e normas a prevalecerem na causa, o que se faz em decisão de 

mérito, cumprindo ressaltar, por fim, que a Autora vem recebendo 

percebendo seus vencimentos às ID. Num. 11257857, logo não há perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. “Ex positis”, INDEFIRO a 

TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA. CITE-SE a AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o que 

dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente 

para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013881-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA GOMEL BOGADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013881-09.2017.8.11.0015 AUTOR: 

TATIANA GOMEL BOGADO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por TATIANA 

GOMEL BOGADO, em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, visando o 

recebimento de 2% (dois por cento) de adicional por antiguidade e 

merecimento, incorporados por ano de efetivo trabalho. Aduz a exordial 

que na data de 29/12/2000 foi elaborada a Lei nº. 663/2001, que criou e 

extinguiu cargos na Administração Municipal, por meio da qual promoveu 

alterações na Lei nº. 568/99 e dá outras providências, reajustando os 

vencimentos básicos dos servidores públicos efetivos municipais 

nomeados por concurso público. Discorreu que a Lei Municipal estabelece 

“o direito ao adicional por antiguidade e merecimento na base de 2% (dois 

por cento) do vencimento por ano de efetivo exercício até o máximo de 

70% (setenta por cento)”, ocorre que o reajuste está sendo repassado 

para alguns servidores do executivo e todos do legislativo somente, e os 

demais servidores percebem apenas do adicional por tempo de serviço 

que é previsto pela Lei Orgânica, art. 91, §3º. Assevera que foi formulado 
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junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 

Sinop/MT requerimento para receber os benefícios, o qual não obteve 

qualquer resposta até o presente momento, de maneira que tal inércia que 

demonstra a desídia e a resistência no reconhecimento do direito da 

Autora, o qual possui revisão legal. Por fim, REQUER, como Tutela 

Antecipada a concessão de aumento de 10% previsto em Lei Municipal. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há 

que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE 

URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do 

Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual 

são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a 

TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, 

não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação 

dos efeitos da tutela, porquanto, para a comprovação da tese sustentada 

pela parte Autora, impõe-se dilação probatória e, em especial, a 

submissão do feito ao crivo do contraditório. Registre-se, por oportuno, 

que o pedido tem NATUREZA EMINENTEMENTE SATISFATIVA com 

inúmeros REFLEXOS ADMINISTRATIVOS e FINANCEIROS, o que impede 

sua concessão antecipadamente, eis que, em sede de TUTELA 

ANTECIPADA, a parte Autora almeja a incorporação à próxima 

remuneração da parte Autora, no percentual de 10%, resultante do direito 

ao adicional por antiguidade e merecimento na base de 2% (dois por 

cento) do vencimento por ano de efetivo exercício até o máximo de 70% 

(setenta por cento). Não pode a Requerente obter a SATISFAÇÃO do 

PROVIMENTO FINAL pretendido por meio do instituto da ANTECIPAÇÃO 

dos EFEITOS da TUTELA, eis que a finalidade do instituto é assegurar a 

ocorrência dos escopos do processo, incidindo sobre efeitos e não sobre 

o provimento em si mesmo considerado, eis que a medida liminar vindicada 

ESGOTARÁ, no todo ou EM PARTE, o OBJETO da AÇÃO. Ademais, o 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento realizado em 01/10/2008, 

DECLAROU a CONSTITUCIONALIDADE do art. 1º da Lei nº 9.494/97, o qual 

disciplina a questão relativa à ANTECIPAÇÃO de TUTELA em face dos 

órgãos e entidades do Poder Público, para VEDÁ-LA nas SEGUINTES 

HIPÓTESES: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; b) 

concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; c) outorga 

ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de vencimentos ou 

vantagens pecuniárias a servidor público; ou e) esgotamento, total ou 

parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, 

exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas (Rcl 8.218 

MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24/06/09). Sob essa perspectiva, 

eventual DEFERIMENTO LIMINAR se daria em CONTRARIEDADE ao julgado 

pela SUPREMA CORTE na ADC nº 4, porquanto, ao determinar liminarmente 

a imediata incorporação à próxima remuneração da parte Autora, no 

percentual de 8%, resultante do direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento na base de 2% (dois por cento) do vencimento por ano de 

efetivo exercício até o máximo de 70% (setenta por cento), resultaria, na 

prática, em acréscimo à sua remuneração, esbarrando no óbice do art. 1º 

da Lei 9.494/97. RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO 

ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. 

CONTRARIEDADE AO QUE O STF DECIDIU NO JULGAMENTO DA ADC 

4-MC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. É pacífico o entendimento da 

Corte no sentido de que há descumprimento da ordem da ADC 4 quando a 

tutela antecipada contra a Fazenda Pública envolve pagamento de 

vencimentos e vantagens pecuniárias, ainda que sob a forma de ‘reajuste’. 

Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 2005-AgR, Relator o 

M in i s t ro  Joaqu im  Ba rbosa ,  P lená r i o ,  DJ  23 .9 .2005 ) . 

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Fazenda pública. Antecipação de 

tutela. Art. 1º da Lei n. 9.494/97. Constitucionalidade reconhecida em 

medida liminar. ADC n. 4. Servidor público. Vencimentos. Vantagem 

pecuniária. Adicional de produtividade. Tutela antecipada para garantir o 

pagamento. Suposto restabelecimento de parcela. Irrelevância. Ofensa 

configurada à autoridade da decisão da Corte. Liminar deferida. A decisão 

da ADC n. 4 aplica-se a toda causa em que se postule pagamento de 

vantagem pecuniária, ainda que a título de seu mero restabelecimento (Rcl 

2.832-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 5.8.2005). Assim, 

não é juridicamente admissível o deferimento de medida liminar para a 

incorporação à próxima remuneração da parte Autora, no percentual de 

10%, resultante do direito ao adicional por antiguidade e merecimento na 

base de 2% (dois por cento) do vencimento por ano de efetivo exercício 

até o máximo de 70% (setenta por cento), sem o exame completo dos 

fatos e normas a prevalecerem na causa, o que se faz em decisão de 

mérito, cumprindo ressaltar, por fim, que a Autora vem recebendo 

percebendo seus vencimentos às ID. Num. 11257900, logo não há perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. “Ex positis”, INDEFIRO a 

TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA. INDEFIRO o pedido de AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, em razão 

de não entender pela AUTOCOMPOSIÇÃO, conforme art. 334, §4º, II, CPC, 

eis que já fora INFORMADO pela Procuradoria Geral do Estado ao E. TJMT 

quanto a DISPENSA da realização da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO nas 

causas da FAZENDA ESTADUAL e de suas AUTARQUIAS, em Ofício 

Circular nº 003/GPG/PGE/2016. CITE-SE a AUTARQUIA REQUERIDA, 

cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do 

CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000194-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLAS DAIANE MARIA AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLAS DAIANE MARIA AUGUSTO OAB - MT18324/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000194-28.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: CARLAS DAIANE MARIA AUGUSTO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Consoante se infere dos autos, até o 

momento não foi CUMPRIDA pelo(s) REQUERIDO(S) a DECISÃO 

PROFERIDA em ID Num. 4970321, a qual determinou aos Requeridos que 

disponibilizassem à parte Requerente “ENOXAPARINA 60mg até 40 dias 

após o parto”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no 

sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR 

os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO 

com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 
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proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Agindo dessa 

forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a determinação judicial ou 

simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou qualquer outro que assim 

agir, poderá incorrer na prática do CRIME de DESOBEDIÊNCIA, previsto no 

artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o caso, de PREVARICAÇÃO, 

previsto no artigo 319 do Código Penal. Registre-se que a execução da 

decisão concessiva da antecipação da tutela é imediata, expressa no 

mandado judicial, sendo certo que “o não atendimento do mandado judicial 

caracteriza o crime de desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por 

ele responde o impetrado renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em 

flagrante, dada a natureza permanente do delito”, consoante o magistério 

de Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª 

edição, Malheiros Editores, pág. 69. II – Nesta esteira, PREVIAMENTE a 

análise do pleito de bloqueio de ID Num. 11356342, INTIME-SE o ESTADO 

DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de 

SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as 

vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO de ID Num. 

11330569, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE PÚBLICA do 

ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, 

CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese do(a) Autor(a) sofrer sequelas 

ou falecer em razão do descumprimento ou cumprimento tardio da citada 

ordem judicial. III - CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se necessário, o 

presente como mandado; IV – Por fim, decorridos os prazos, em caso de 

INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos 

presentes autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as 

PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO 

JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000265-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE VENDRAME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILDA VITOR DA SILVA OAB - MT24191/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000265-30.2018.8.11.0015 AUTOR: 

DANIELLE VENDRAME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por DANIELLE 

VENDRAME contra o ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo 

Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo 

Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal. Aduz a inicial 

que a parte Autora “está grávida, ainda no 1º trimestre de gestação (05 

semanas), conforme ultrassom,exames e laudo médico, em anexo. Ocorre 

que, recebeu o diagnóstico de Trombofilia (CID 10 D68.8). Essa patologia 

compromete o desenvolvimento placentário, podendo causar abortamento 

e complicações obstétricos, vez que, no caso em tela a Requerente já 

sofreu dois abortos”. Postula pela concessão da tutela antecipada para 

compelir os Requeridos a disponibilizarem à parte Requerente o tratamento 

que necessita, qual seja, “ENOXAPARINA 60 MG, uma dose diária (30 

ampolas/mês) ser utilizado por todo período gestacional, bem como, por 45 

(quarenta e cinco) dias após o parto”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. 

É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS 

a ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos 

os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do 

LAUDO MÉDICO acostado ao Id. Num. 11364965. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. Logo, diante do PRAZO que este 

JUÍZO considera RAZOÁVEL para que seja EMITIDO o PARECER do NAT, 

bem como a URGÊNCIA que se verifica no PRESENTE CASO, o 

DEFERIMENTO é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 
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providenciem o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, 

“ENOXAPARINA 60 MG (30 AMPOLAS/MÊS) durante toda a gravidez até o 

quadragésimo quinto dia após o parto”, conforme Laudo Médico constante 

no Id. Id. Num. 11364965, devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE 

REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, 

para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. “ALERTO” que este Juízo 

NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO da ORDEM e, outrossim, que 

quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e REAIS MOTIVOS para ATRASO 

ou NÃO CUMPRIMENTO pela IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e 

minuciosamente COMUNICADO a este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO 

nos AUTOS, SOB PENA de IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). 

Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in 

continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar 

a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do 

Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o 

mandado citatório estar acompanhado do Laudo Médico acostado ao Id. Id. 

Num. 11364965. Com a contestação, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1011199-81.2017.8.11.0015 AUTOR: 

NILTON CEZAR GIMENEZ RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifico que, o 

REQUERENTE realizou CIRURGIA - ARTROSE DE COLUNA, conforme 

determinado em ID. 10304216, e detalhamento hospitalar e Nota Fiscal de 

ID. 10710365, 10710378 e 10710375; No entanto, apesar da realização do 

procedimento cirúrgico realizado em 30/10/2017, que teve como objetivo “a 

estabilização cirúrgica de C1 - C2, com a fixação de implantes de titânio e 

utilização de duas hastes colocadas sobre o occipital e as massas 

articulares”, o mesmo “apresentou queixa de cervicalgia (dor na cervical, 

sendo que após novos exames constatou-se que houve quebra/ruptura 

do material utilizado (barra occipto cervical)”, sendo necessário a 

“realização de procedimento cirúrgico de revisão da atrodese cervical 

posterior”. II – Assim, não obstante INTIMADOS da modificação do pedido 

em ID. 11202947, os REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO 

JUDICIAL, por meio da qual a Parte Requerente objetiva “PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO DE REVISÃO DA ATRODESE CERVICAL POSTERIOR”. III – 

Neste sentido, para que não haja maiores dissabores e sobretudo risco de 

se agravar a saúde da parte Autora pela ausência da cirurgia, DETERMINO 

o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme 

pleiteado em ID. 10984986, devendo ser efetivado no VALOR do único 

ORÇAMENTO, qual seja, aquele apresentado pela “FUNDAÇÃO DE SAÚDE 

COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO”, juntado ao ID. 

10985089 e 10985113. III – Dada a URGÊNCIA do caso, INICIALMENTE, 

NOTIFIQUE-SE o respectivo PRESTADOR, bem como o Médico Dr. Mauricio 

Fernandes de Camargo no endereço de ID. 10985113, para que para que 

aquele realize o procedimento de “PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 

REVISÃO DA ATRODESE CERVICAL POSTERIOR”, ressaltando que, APÓS 

a PRESTAÇÃO do SERVIÇO, cabe ao TERCEIRO 

PARTICULAR/PRESTADOR carrear aos autos a DESCRIÇÃO 

PORMENORIZADA do PROCEDIMENTO e apresentar NOTA FISCAL dos 

HONORÁRIOS MÉDICOS e MATERIAIS utilizados na cirurgia, juntamente 

com o número da conta, para que seja feita a LIBERAÇÃO DE VALORES. 

Obviamente, considera-se como BALIZADOR, o ORÇAMENTO previamente 

APRESENTADO nos autos, mas também há ponderação sobre eventuais 

alterações que podem ocorrer quando da efetivação do(s) serviço(s). 

Cobra relevo CONSIGNAR que, no que tange a eventual INTERNAÇÃO, a 

mesma deve ocorrer em LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em 

casos EXCEPECIONAIS e JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO 

PORMENORIZADO, as internações serão aceitas em APARTAMENTO, 

SOB PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “ITEM” ALHURES e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO e ALVARÁ JUDICIAIS. VI – 

CERTIFIQUE-SE quanto ao DECURSO do PRAZO para as INTIMAÇÕES da 

NOTA FISCAL de ID. 10710365; Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

com urgência, servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se necessário.
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013566-78.2017.8.11.0015 AUTOR: 

SUELI TEREZINHA PAULI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – Diante da contumaz INÉRCIA dos Requeridos, o 

Requerente carreou aos autos ORÇAMENTO de instituição particular para 

realização do procedimento de “CIRURGIA DE TROCA VALVAR 

AÓRTICA”. Pois bem. O pleito da parte Autora mostra-se imprescindível 

para garantir seu direito constitucional de acesso à saúde. Esta vara 

especializada da Fazenda Pública, não tem medido esforços para 

EFETIVAR o CUMPRIMENTO das ORDENS JUDICIAIS, sempre velando pelo 

interesse maior, a vida do jurisdicionado. Assim é que corriqueiramente 

este juízo tem realizado o BLOQUEIO de VALORES para garantir ao 

suplicante seu direito constitucional de acesso à saúde. Os valores 

BLOQUEADOS são TRANSFERIDOS para a Conta Judicial, restando, 

portanto, na esfera de disponibilidade do Judiciário para oportuna 

LIBERAÇÃO em favor do terceiro que realiza o atendimento. Outrossim, 

ante a grande demanda de processos que tramitam perante a 6ª Vara 

Cível, versando sobre pleitos de PROCEDIENTOS/CIRURGIA em face de 

PARTICULAR, para o posterior ressarcimento, esse Magistrado tem 

percebido haver DIFERENÇAS entre o valor inicialmente orçado e o 

constante na Nota Fiscal, em razão de materiais e medicamentos extras 

utilizados etc. Por conseguinte, NOTIFIQUE-SE, INICIALMENTE, o 

PARTICULAR Fundação Comunitária Saúde – Hospital Santo Antônio e o 

médico Dr. Rodrigo Martins Alves (ID. Num. 11124701) que dispôs do 

MENOR ORÇAMENTO carreado aos autos, para que realize o 

procedimento de “CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA”, ressaltando 

que, APÓS a prestação do serviço, cabe ao TERCEIRO PARTICULAR 

carrear aos autos a DESCRIÇÃO PORMENORIZADA do procedimento e 

apresentar NOTA FISCAL dos HONORÁRIOS MÉDICOS e MATERIAIS 

utilizados na cirurgia, juntamente com o número da conta, para que seja 

feita a LIBERAÇÃO DE VALORES. Obviamente, considera-se como 
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balizador, os orçamentos previamente apresentados nos autos (ID. Num. 

11124701), mas também há ponderação sobre eventuais alterações que 

podem ocorrer quando da efetivação do(s) serviço(s). Assim, em razão 

da IDADE AVANÇADA do Requerente, pessoa idosa, bem como do seu 

ATUAL QUADRO CLÍNICO e, ainda, do lapso temporal , sem que a liminar 

tenha sido cumprida, seria TEMERÁRIO à sua HIGIDEZ, AGUARDAR, ainda 

mais, pelos orçamentos para a realização de um procedimento de 

PIELOPLASTIA ESQUERDA. Neste diapasão, devido a EXCEPCIONALIDADE 

e URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA é dotada de 

PRUDÊNCIA, SENSATEZ e CAUTELA. III – Após, CONCLUSO para o 

APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. 

CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000143-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA FUMAGALI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000143-17.2018.8.11.0015 AUTOR: 

TANIA MARIA FUMAGALI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM 

CARATER INCIDENTAL proposta por TÂNIA MARIA FUMAGALLI, em 

desfavor de MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz que o REQUERENTE que “foi 

aprovada no concurso público realizado em 04.07.2008, conforme Termo 

de Posse datado de 22.02.2012, para o cargo efetivo de Professor 40H, 

nomeado por meio da Portaria n. 072/2012 datada de 22.02.2012, 

conforme Termo de Entrada em Exercício datado de 22.02.2012.”. 

Sustenta que, a “O cargo de professor foi primitivamente regulamentado 

pela Lei 568/99, ao qual dispunha sobre o Quadro de Cargos e Salários da 

Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos 

cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras 

providências.”. Informa ainda que “por meio da Lei 758/2004, institui o novo 

Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação do 

Sistema Público Municipal de Sinop. (...) as atribuições do professor 

resultam na “orientação e aprendizagem do aluno, participar do processo 

de planejamento das atividades da escola, organizar as operações 

inerentes ao processo de ensino aprendizagem e contribuir para 

aprimoramento da qualidade do ensino”. Complementa, por fim, que “a 

criação de novos cargos, atribuições e requisitos para provimento, bem 

como o fato dos novos cargos serem ocupados por servidores efetivos, 

mediante transposição, pontuamos que a LC 62/2011 gerou decesso de 

caráter pecuniário à Requerente, gerado pela transposição do cargo de 

Merendeira (Lei 568/99) para Apoio Administrativo Educacional”. Por fim, 

REQUER, como Tutela de Urgência que seja determinado “para suspender 

os efeitos do artigo 83 da LC 62/2011 e determinar o imediato 

enquadramento do Requerente na LC/ 62/2011;”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE requer “para 

suspender os efeitos do artigo 83 da LC 62/2011 e determinar o imediato 

enquadramento do Requerente na LC/ 62/2011”. Neste sentido, vale 

destacar as seguintes informações juntadas ao processo: 1 – Em ID. Num. 

11308443 - Pág. 3 é apresentado o TERMO DE POSSE da REQUERENTE 

para o cargo de PROFESSOR LIC EM LETRAS 40HS referência CE-29-3, 

que foi aprovada no concurso público 01/2008, realizado em 04/07/2008, 

com classificação em 17º lugar; 2 – Portaria de nº 072/2012 que nomeia a 

REQUERENTE para o cargo de PROFESSOR LIC EM LETRAS 40HS, Num. 

11308443 - Pág. 4, e Termo de Entrada em Exercício em ID. Num. 

11308443 - Pág. 5; 3 – Resumo de folha de pagamento em ID. 11308449, 

declarando que o REQUERENTE em 02/2013 pertencia a Classe B, nível 01, 

com salario base de R$ 2.185,23 e em 10/2016 pertencia a Classe C, nível 

02, com salario base R$ 3.407,64; 4 – Lei N.062/ 2011, que dispõe sobre a 

carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de 

Sinop, aduz em seus artigos: Art. 1º. Parágrafo único. Entende-se por 

carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município do 

Sistema Público Educacional aquela essencial para o oferecimento de 

serviço público, priorizado e mantido sob a responsabilidade do Município, 

com admissão exclusiva por concurso público, com revisão geral a cada 

12 (doze) meses, limitando a 65% (sessenta e cinco por cento) a 

aplicação em folha dos recursos com manutenção e desenvolvimento da 

educação. Art. 2º. A Carreira dos Profissionais da Educação Pública 

Básica do Município é constituída de (03) três classes de cargos: I - 

Professor: composto das atribuições inerentes às atividades de docência, 

de coordenação e de direção de unidade educativa; II - Técnico 

Administrativo Educacional: composto de atribuições inerentes às 

atividades de administração escolar, multi-meios didáticos, técnico de 

desenvolvimento infantil e auxiliar de coordenação pedagógica; III - Apoio 

Administrativo Educacional: composto de atribuições inerentes às 

atividades de auxiliar de nutrição escolar, segurança e auxiliar de 

manutenção de infra-estrutura. Art. 4°. A série de classes do cargo de 

Professor é estruturada em linha horizontal de acesso, identificada por 

letras maiúsculas. § 1º. As classes são estruturadas segundo a formação 

exigida para o provimento e para a progressão horizontal no cargo, de 

acordo com seguinte: I - Classe A - habilitação específica de nível 

médiomagistério; II - Classe B - habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 06 de fevereiro de 1970; III - Classe C - habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional; IV 

- Classe D: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação; V - Classe E: habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena, com curso de doutorado na área de educação 

relacionada com sua habilitação. § 3º. São atribuições específicas do 

Professor: I - participar da formulação de Políticas Educacionais nos 

diversos âmbitos do Sistema Público de Educação Municipal; II - elaborar 

planos, programas e projetos educacionais no âmbito específico de sua 

atuação; III - participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico; IV - 

desenvolver a regência efetiva; V - controlar e avaliar o rendimento 

escolar; VI - executar tarefa de recuperação de alunos; VII - participar de 

reunião de trabalho; VIII - desenvolver pesquisa educacional; IX - participar 

de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade; 
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X - buscar formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva da 

ação reflexiva e investigativa; XI - cumprir e fazer cumprir as 

determinações da legislação vigente; XII - cumprir a hora-atividade no 

âmbito da unidade educativa; XIII - manter a cota mínima de produção 

científica, que será estabelecida por meio de ato administrativo 

regulamentar. Neste sentido, conforme documentação apresentada, o 

REQUERENTE não comprova o requisitos necessários à antecipação dos 

efeitos da tutela, porquanto, para a comprovação da tese sustentada pelo 

REQUERENTE, impõe-se dilação probatória e, em especial, a submissão do 

feito ao crivo do contraditório. Ora esta, para a concessão da tutela 

pretendida, qual seja a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, 

são necessários o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis 

que a pretensão guarda relação com toda e qualquer outra providência de 

natureza acautelatória, no entanto esse Juízo entende que para o seu 

cabimento é necessária a coexistência dos requisitos citados acima. 

Assim, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, não se vislumbra a presença 

dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, explico, 

está ausente nos autos a presença do “periculum in mora”, eis que a parte 

REQUERENTE vem recebendo seus proventos, não ficando comprometido 

seu sustento, o que descaracteriza tal requisito. Como também, diante de 

uma análise superficial, bem como dos documentos acostados aos autos 

não são suficientes para preencher os requisitos autorizadores 

necessários para a concessão da liminar. Assim, vejamos: PROCESSUAL 

CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM 

RODOVIA ESTADUAL - MORTE - SINALIZAÇÃO INADEQUADA - PENSÃO 

CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS 

AUSENTES – MEDIDA CAUTELAR - FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN 

MORA NÃO PREENCHIDOS - IMPROVIMENTO. Não havendo comprovação 

do preenchimento dos requisitos estampados no art. 273 do CPC, ante a 

necessidade de dilação probatória, há indeferir o pedido de tutela 

antecipada. Para a concessão de providência cautelar, nos termos do 

artigo 273, § 7º, do CPC, é necessária a presença do fumus boni juris e do 

periculum in mora. Ausentes, há indeferir a medida cautelar pretendida. (AI 

15227/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015) Logo, ausentes os vestígios 

que garantem a tutela liminar em favor do REQUERENTE, eis que o 

processo merece dilação probatória para melhor análise do feito, o 

INDEFERIMENTO do PEDIDO LIMINAR é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, 

INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da 

JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a REQUERIDO, cientificando-o que dispõe do 

prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, 

apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1013151-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

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

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013151-95.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ASSOCIAÇÃO DOS 

DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

ADUNEMAT, Seção Sindical do SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES 

DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – ANDES-SN em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz em inicial que “Trata-se de Ação Civil 

Pública com a finalidade de evitar a retenção dolosa dos salários dos 

servidores públicos filiados a entidade ora Requerente, sem prévio aviso 

que permita aos servidores públicos organizarem as finanças de suas 

famílias, que tiveram seus subsídios retidos no mês de novembro de 2017, 

e pagos com atraso que provocou constrangimentos, transtornos e 

problemas de ordem financeira a um grande número de filiados”. Sustenta, 

que “ação é proposta em razão do dano material causado aos servidores 

que receberam seus salários após do décimo dia do mês subsequente ao 

trabalho em total desafio ao que prevê o Artigo 147 da Constituição do 

Estado de Mato Grosso”. Informa, ainda, que “presente ação se presta a 

atender os servidores filiados a entidade que constam a lista anexa e que 

estão locados no Campus da UNEMAT localizados nesta cidade”. Por fim, 

REQUER, como Tutela de Urgência que “o Estado seja obrigado seja 

obrigado a realizar os pagamentos com o devido cálculo dos juros e da 

correção monetária nos exatos termos previstos no artigo 147, §§3º e 4º 

da Constituição do Estado de Mato Grosso, já na data em que realizar os 

pagamentos em atraso, já que presentes os seus requisitos 

autorizadores”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. 

“In casu”, o Requerente pretende, em sede de Ação Civil Pública, que “o 

Estado seja obrigado a realizar os pagamentos com o devido cálculo dos 

juros e da correção monetária nos exatos termos previstos no artigo 147, 

§§3º e 4º da Constituição do Estado de Mato Grosso, já na data em que 

realizar os pagamentos em atraso, já que presentes os seus requisitos 

autorizadores”. Esclarece que a presente demanda, a qual “se presta a 

atender os servidores filiados a entidade que constam a lista anexa e que 

estão locados no Campus da UNEMAT localizados nesta cidade”, tem a 

“finalidade de evitar a retenção dolosa dos salários dos servidores 

públicos filiados a entidade ora Requerente, sem prévio aviso que permita 

aos servidores públicos organizarem as finanças de suas famílias, que 

tiveram seus subsídios retidos no mês de novembro de 2017, e pagos com 

atraso que provocou constrangimentos, transtornos e problemas de 

ordem financeira a um grande número de filiados”, ressaltando “a presente 

ação é proposta em razão do dano material causado aos servidores que 

receberam seus salários após do décimo dia do mês subsequente ao 

trabalho em total desafio ao que prevê o Artigo 147 da Constituição do 

Estado de Mato Grosso”. Ocorre que a Ação Civil Pública não é a via 

adequada ao atendimento da pretensão veiculada na exordial, relacionada 

a direito individual homogêneo disponível dos filiados do sindicato Autor, 

consubstanciado na reparação pelos danos materiais ante o atraso 

salarial. Embora a tutela coletiva represente um avanço, permitindo que 

múltiplas lides que versem sobre direitos transindividuais possam ser 

solucionadas através de um único processo, tais instrumentalidades 

devem ser utilizadas com temperamento e propriedade, de modo que o uso 

indiscriminado não desmereça ou desvirtue os institutos criados. É cediço 

que a Ação Civil Pública presta-se à proteção de direitos difusos e 

coletivos. O art. 1º, caput e incisos, da Lei 7.347/85 não deixam qualquer 

dúvida a esse respeito: “Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, 

sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos 

morais e patrimoniais causados: l - ao meio-ambiente; ll - ao consumidor; III 

– a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico; IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. V - por 

infração da ordem econômica; VI - à ordem urbanística. VII – à honra e à 

dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. VIII – ao patrimônio 

público e social. Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para 

veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, 

o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de 

natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente 

determinados”. Considera-se que a alteração provocada pela Medida 

Provisória n.º 2.180/01, com inclusão do parágrafo 1º no transcrito artigo, 

teve a nítida intenção de excluir do âmbito da proteção jurídico-processual 

da Ação Civil Pública, como regra, os direitos individuais homogêneos 

patrimoniais e disponíveis. É o que se conclui da leitura do texto da lei. 

Persistiu, por expressa previsão legal, a proteção de direitos individuais 

homogêneos relacionados aos consumidores, já que expressamente 

indicados no inciso II do art. 1º da Lei 7.347/85. Reiterada pela previsão 

veiculada no art. 81, par. único, III, da Lei 8.078/90, a defesa coletiva dos 

direitos individuais homogêneos dos consumidores beneficia não só a 

esfera patrimonial de um indivíduo, mas toda a coletividade, em vista da 

amplitude e da relevância do mercado de consumo em sociedades 

capitalistas. Confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. 

DIREITOS INDIVIDUAIS DISPONÍVEIS. 1. A ação civil pública não se presta 

à proteção de direito individual disponível, exceto quando se refere a 

direito homogêneo e decorrente de relação de consumo. 2. Precedentes. 
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3. Na espécie, não se aplica a excepcionalidade. 4. Agravo regimental 

improvido. (STJ, AgRg no REsp 414737/PR, Rel. Ministro Nilson Naves, 

Sexta Turma, DJ 30.10.2006 p. 423) (sem destaque no original). RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. INADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. A ação civil pública não se presta à proteção de 

direitos individuais disponíveis, salvo quando homogêneos e oriundos de 

relação de consumo. 2. "Não será cabível ação civil pública para veicular 

pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza 

institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados." 

(parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 7.347/85). 3. O Ministério Público 

não possui legitimidade para ajuizar ação civil pública visando ao reajuste 

de benefício previdenciário, por se tratar de interesse individual disponível 

(Constituição da República, artigos 127 e 129, inciso III, e Lei Complementar 

75/93, artigo 6º, inciso VII). 4. Precedentes. 5. Recurso provido. (STJ, 

REsp 417374/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 

01.02.2005, p. 623) (sem destaque no original). Como bem registrou o 

Ministro Hamilton Carvalhido, em voto proferido neste último julgado: “A 

ação civil pública é o instrumento processual destinado à defesa do 

meio-ambiente, do consumidor, da ordem urbanística, de bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e, finalmente, de 

quaisquer interesses transindividuais difusos e coletivos, e dos interesses 

individuais homogêneos disponíveis, quando oriundos de relação de 

consumo. A propósito do tema, veja-se a doutrina: ‘A ação civil pública, 

disciplinada pela Lei n. 7.347, de 24.7.85, é o instrumento processual 

adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 

e paisagístico e por infrações da ordem econômica (art. 1º), protegendo, 

assim, os interesses difusos da sociedade. Não se presta a amparar 

direitos individuais, nem se destina à reparação de prejuízos causados a 

particulares pela conduta, comissiva ou omissiva, do réu. Na realidade, a 

ação civil pública surgiu com o seu campo de aplicação restrito tanto 

quanto aos setores de sua incidência como em relação aos interesses 

que podiam ser defendidos mediante a utilização do novo instrumento 

processual. A legislação posterior - especialmente o Código de Defesa do 

Consumidor - ampliou ambas as áreas, permitindo que a ação civil pública 

viesse a abranger os interesses coletivos, difusos e individuais 

homogêneos, nos casos dos três primeiros incisos do art. 1º (proteção ao 

meio ambiente, ao consumidor e ao patrimônio artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico), e tão-somente aos interesse difusos ou coletivos, 

nos demais casos.’ (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de segurança, 

Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de 

Constitucionalidade e Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental. 24ª ed., Malheiros, 2002, p. 158)” (sem destaque no original). 

Não é, portanto, qualquer interesse ou direito individual homogêneo que 

encontra abrigo na especial via da Ação Civil Pública, mas só aquele que 

estampe nítido e amplo interesse público ou se vincule diretamente com o 

consumidor. Nesse sentido vem se firmando a jurisprudência desta Corte. 

Confira-se: PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA: (I) LEGITIMIDADE 

ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF 

SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR PREVIDÊNCIA 

PRIVADA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A ação civil pública não é via 

apropriada para postular-se em prol de interesses ou direitos individuais 

homogêneos de natureza patrimonial disponíveis. 2. O art. 3º da Lei nº 

7.347, de 24 JUN 1985, estabelece que a ação civil poderá ter por objeto a 

condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer; e o seu art. 5º estabelece que a ação principal e a cautelar poderão 

ser propostas pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e pelos 

Municípios, e poderão, também, ser propostas por autarquia, empresa 

pública, fundação, sociedade de economia mista ou por associação que, 

além de estar constituída há pelo menos um ano - nos termos da lei civil -, 

inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, 

ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, ao patrimônio 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 3. Federação de 

Associações, por ser associação de associações e não associação de 

indivíduos, não pode postular per saltum em nome dos representantes das 

associações a ela filiadas, à míngua de autorização legal ou constitucional 

para esse tipo de representação processual. 4. À míngua de pertinência 

objetiva e subjetiva entre a pretensão deduzida e o objeto da Associação 

dos Acionistas Minoritários (defesa dos direitos e interesses dos 

acionistas minoritários do Banco do Brasil S/A), não há falar em 

legitimação ativa para o ajuizamento de ação civil pública para não 

incidência do IRRF sobre a complementação de aposentadoria recebida 

por alguns dos seus associados. 5. Apelação não provida. (TRF 1ª 

Região, AC 199934000329498/DF, Sétima Turma, Rel. Desembargador 

Federal Tourinho Neto, DJ data 24/9/2004, p. 158) (sem destaque no 

original). FGTS. CORREÇÃO DE CONTAS. SINDICATO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não se presta a ação civil 

pública para a discussão de direito individual disponível. 2. Sentença 

confirmada. Apelação do autor a que se nega provimento. (TRF 1ª Região, 

AC 1997.01.00.042251-3/MG, Rel. Desembargadora Federal Maria Isabel 

Gallotti Rodrigues, Sexta Turma, DJ de 17/10/2005, p. 79). PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO INDIVIDUAL OU COLETIVO 

INDISPONÍVEL. AGRAVO PROVIDO. 1. O Sindicato agravado, não 

demonstrou estar dentre as suas finalidades, a proteção ao meio 

ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, ou ao 

patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, requisitos 

que autorizam as associações a ingressarem com ação civil pública, 

previstos no inciso II do art. 5º da Lei 7.347/85. 2. A designação de 

servidor público para o exercício de função comissionada é ato 

discricionário da autoridade administrativa, sujeita a conveniência e 

oportunidade do administrador, configurando mera expectativa do direito 

do servidor. Portanto, o suposto direito de não ver as funções 

comissionadas serem preenchidas por pessoas sem vínculo com a 

Administração, não caracteriza direito dos servidores, nem mais direito 

individual homogêneo ou ainda direito coletivo dos servidores. 3. Agravo a 

que se dá provimento. (TRF 1ª Região, AG 2003.01.00.003417-7/DF, Rel. 

Juiz Federal Miguel Ângelo Alvarenga Lopes (conv), Primeira Turma, DJ de 

12/02/2007, p.80). Dessa forma, conclui-se que a pretensão veiculada na 

exordial não diz respeito a direito individual homogêneo indisponível nem 

se refere a relações de consumo. Por essas razões, tem-se que se trata 

de explícita ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, o que redunda na extinção 

do feito sem mérito. “Ex positis”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO, em razão da ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com 

fulcro no artigo 485, incisos I e IV, do CPC. Transcorrido in albis o prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, ARQUIVE-SE os 

autos mediante observância das formalidades legais. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013199-03.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODAO DOCE COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE APARECIDA REINHOLD (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002906-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA PADOVANI COSTA (EXECUTADO)
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Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004496-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVALHEIRO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DE SOUZA OAB - MT0018266A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1004496-37.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: CAVALHEIRO E CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A Vistos, etc. JUNTE-SE aos 

autos extrato de valores depositados na Conta única do Tribunal, inerente 

ao presente processo, EXPEDINDO-SE alvará da importância 

INCONTROVERSA depositados no feito, isto em favor da parte exequente. 

Oportunamente, concluso para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de de interesse de agir, ressalto 

que é livre o acesso ao judiciário, nos termos da constituição federal. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada informa que o empréstimo 

foi contratado a partir da utilização de senha eletrônica. Ademais, carreou 

telas de seu sistema interno com registros, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, quedou-se inerte. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011631-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 
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não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação. 

Ademais, carreou extratos e telas de seu sistema interno com registros, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de acolher o pedido 

contraposto, eis que realizado de maneira genérica. CONDENO a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, em custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDSON SA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JOEDSON SÁ RODRIGUES em face de BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A. A parte Requerente questionou a inscrição de seu nome em 

cadastro de inadimplentes por débito de R$ 227,06 (duzentos e vinte e 

sete reais e seis centavos) que afirma desconhecer. Por seu turno a parte 

Requerida trouxe aos autos cópia das faturas (id nº 4343301) e áudios da 

contratação; os quais não foram impugnados pela parte Requerente. A 

PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA não merece guarida eis que não há 

questionamentos quanto à relação jurídica existente entre as partes; 

inclusive, a parte Requerente deixou transcorrer in albis seu prazo. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada e passo a análise do mérito por não 

vislumbrar questões de nulidades. O ônus da prova dos fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu. Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente discute a questão, consoante se infere da passagem abaixo: 

A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem 

o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes. 

Resta, portanto demonstrada a legitimidade da cobrança e inscrição em 

cadastro de inadimplentes. Ademais, de acordo com as provas produzidas 

pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a verdade dos fatos para 

tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter 

vantagem indevida com a condenação da demandada em danos morais. 

Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, 

o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Por fim, o pedido contraposto formulado 

este deve ser acolhido uma vez que a parte Requerida logrou êxito em 

demonstrar não apenas a origem do débito, mas também a inadimplência 
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da parte Requerente. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação pela parte Requerente, REVOGO a LIMINAR 

concedida no id nº 4470660e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte Requerente a pagar à parte 

Requerida a importância de R$ 227,06 (duzentos e vinte e sete reais e 

seis centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do respectivo 

vencimento com incidência de juros legais a partir da citação e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito, comunicando da 

REVOGAÇÃO da LIMINAR que determinou a exclusão do débito de R$ 

227,06 (duzentos e vinte e sete reais e seis centavos) de seus cadastros. 

Ainda, CONDENO da parte parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado 

no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001918-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIA DE VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por CRISTIANE MARIA 

DE VARGAS em face de VIVO S.A. A parte Requerente afirma que teve 

seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes por débito 

de R$ 164,18 (cento e sessenta e quatro reais e dezoito centavos) que 

desconhece. A parte Requerida, devidamente citada, compareceu à 

audiência de conciliação (id nº 4714419), contudo deixou de apresentar 

contestação. Estabelece o art. 344, CPC que a ausência de contestação 

acarreta na decretação da revelia; portanto, com fulcro no artigo supra, 

DECRETO A REVELIA da parte Requerida. Cabe destacar que à presente 

lide aplica-se o microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante 

a existência de relação de consumo entre as partes. A controvérsia da 

presente demanda reside na origem do débito que ensejou a negativação. 

Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus 

de demonstrar a relação jurídica e a origem do débito incumbia à parte 

Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não havendo 

demonstração da origem do débito negativado, impõe-se o reconhecimento 

com o indevida a inscrição e sua consequente remoção dos cadastro de 

inadimplentes. Todavia, com fulcro na parte final do art. 20, Lei nº 9.099/95 

é inegável que além da inscrição ora discutida a parte Requerente, 

conforme extrato (id nº 3722988), pela própria anexado, ainda possui 

outras 5 (cinco) inscrições no SCPC e 01 (um) título protestado, motivo 

pelo qual deve-se aplicar a Súmula 385, STJ. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação 

para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutido nos presentes 

autos, DETERMINAR SUA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES 

e pela IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam com a 

exclusão do nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão 

somente pelo débito de R$ 164,18 (cento e sessenta e quatro reais e 

dezoito centavos) discutido nos presentes autos acima especificado. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010300-66.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS JUNIOR DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. P. DE SOUZA NOLETO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002001-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA SALVADOR DOS SANTOS OAB - RJ135603 (ADVOGADO)

SUYANG CASSIANO DE MELO OAB - SP224354 (ADVOGADO)

ANA GABRIELA GUILHERME MARQUES BRANDAO OAB - SP278889 

(ADVOGADO)

ELAINE GADELHA BARROS OAB - SP213395 (ADVOGADO)

RENATA DOS SANTOS DE CAMPOS OAB - SP285796 (ADVOGADO)

FABIANA UTRABO RODRIGUES OAB - SP155130 (ADVOGADO)

PAMMELA BELLUCCI ORTOLAN BERALDO OAB - SP271974 

(ADVOGADO)

MARIANGELA NUNES ARAUJO MOREIRA OAB - SP182599 (ADVOGADO)

KASSIA DA SILVA REIS OAB - SP195362 (ADVOGADO)

VANESSA MARIA SAPIENCIA OAB - SP201297 (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 
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termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002758-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012946-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLEIMAR ALBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONY VICENTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/03/2018 14:15. Segunda-feira, 18 de Dezembro de 

2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012163-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ALVES PEREIRA PIVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO VAGNER DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos a parte 

Requerente formulou pedido de desistência e não havendo portanto 

qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária, deve ser acolhido 

a pretensão formulada pela parte Requerente. Ex positis, DECLARO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011788-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011788-85.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CLAUDINEI DE OLIVEIRA 

MARQUES REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. 1. Diante 

do pedido JUSTIFICADO do patrono da Requerida Gol Linhas aéreas S/A, 

informando a impossibilidade de comparecer na audiência de conciliação 

designada para o dia 18/05/2017, 09hs15. 2. DETERMINO que seja 

designada nova data para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a fim de evitar 

maiores prejuízos e transtornos para as partes. 3. Designada a nova data, 

INTIMEM-SE as partes e seus patronos. As providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011788-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 26/01/2018 16:45. Terça-feira, 19 de Dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
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DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS c/c ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, em que a autora insurge-se quanto a negativação mantida pela 

requerida em seu nome, discorrendo que desconhece os débitos 

apontados. A Reclamada não apresentou DEFESA. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010574-30.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO LOURENCO MACHADO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA MARIA CHICA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé, em 

referência ao mandado expedido pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, do 

Juizado Especial Cível, do Fórum da Comarca de Sinop - MT, que me dirigi 

ao endereço indicado, sito a Rua das Paineiras, nº. 424, Bairro Jardim das 

Palmeiras, sede do município de Sinop MT e ai estando não logrei êxito de 

realizar a penhora e avaliação determinada. No local, onde já realizei 

outras diligências, fui recepcionado pela Sra. Diretora/proprietária Marlene 

Pissinatti, que declarou e firmou de próprio punho, que todos os bens que 

guarnecem aquela escola, estão penhorados em uma ação trabalhista. 

Diante do exposto, considerando ainda, já tive em mãos, em outra ação, a 

cópia desta penhora trabalhista, devolvo o mandado a cartório para os 

devidos fins. Se a parte autora, tiver conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, que os indique. O referido é verdade. SINOP/MT, 12 de abril 

de 2017. PLINIO MENDONCA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003112-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON JOHNNY COSTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Visa a presente demanda a discutir 

reparação moral em face de alegada inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. A parte Requerente foi devidamente intimada a trazer aos 

autos comprovante de negativação e de endereço, sendo sua ciência 

registrada automaticamente em 30/03/2017 às 23h59min, pelo decurso do 

prazo estipulado no §3º do art. 5º da Lei nº 11.419/06. Mesmo após aberta 

oportunidade à parte autora para sanar o vício, quedou-se inerte, não 

havendo alternativa a este Juízo senão indeferir a inicial. Ora, o 

comprovant de residência era documento essencial a ser juntado com a 

inicial, uma vez que demonstra a competência do Juízo, a qual é 

estabelecida pelo art. 4º da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, 

independentemente da análise de quaisquer outras questões, diante da 

inércia do Requerente, após intimado para emenda da exordial, deve haver 

o indeferimento da inicial nos termos do disposto no art. 321 do Novo 

Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

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

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

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

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

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

petição inicial. Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 

321 do NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos arts. 485, I do NCPC. Sem 

condenação ao pagamento de custas e/ou honorários advocatícios, nos 

temros do artigo 54, caput, c/c artigo 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

independentemente de nova determinação, realizem-se as anotações 

necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009262-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE AUGUSTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 19 de dezembro de 2017. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA FRANCISCA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000213-05.2016.8.11.0015 REQUERENTE: VANILDA FRANCISCA DE 

ARAUJO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. Considerando que na 

presente demanda a reclamante pugna seja excluído seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte a título de EMENDA à INICIAL, extrato de consulta 

ATUALIZADO que demonstre que seu nome encontra-se negativado; 2. 

Com o aporte, concluso para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIOMARI DA SILVA SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8010349-39.2016.8.11.0015 REQUERENTE: LIOMARI DA SILVA SANTOS 

NEVES REQUERIDO: CLARO S.A.  Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por LIOMARI DA SILVA SANTOS NEVES em 

desfavor de CLARO S.A. Em apertada síntese, insurge-se o autor contra 

negativação indevida por parte da requerida, ante a inexistência de 

relação contratual. Em sua defesa, a requerida alega que a contratação 

existiu, trazendo aos autos contrato com a assinatura da autora. Entendo 

que para a verificação conclusiva dos fatos narrados pelas partes é 

necessária a realização de perícia grafotécnica, tendo em vista que a 

requerida junta aos autos contrato devidamente assinado pela autora, o 

qual contesta veemente o documento apresentado pela requerida. Neste 

mesmo sentido é o entendimento que emana dos Tribunais, in verbis: 

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. JUNTADA DE 

CONTRATO PELA PARTE RÉ. CONTRATANTE ANALFABETA. CONTRATO 

ASSINADO COM A DIGITAL E A PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. 

INDÍCIOS DE FRAUDE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. , 

esta Turma Recursal resolve, por maioria de votos, JULGAR EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a necessidade de 

realização de perícia grafotécnica e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, 

nos exatos termos do voto, restando vencido (TJ-PR - RI: 

000059710201581601670 PR 0000597-10.2015.8.16.0167/0 (Acórdão), 

Relator: Manuela TallÃ£o Benke, Data de Julgamento: 11/12/2015, 2ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: 18/12/2015) CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA IMPRESCINDÍVEL PARA AVERIGUAÇÃO DA NÃO 

CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. 

O cerne da controvérsia desta demanda reside em estipular se o contrato 

juntado ao mov. 48.2 foi efetivamente assinado pelo recorrido, ou 

proveniente de fraude. Em suas razões, o recorrente alega que há várias 

transações bancárias que não foram impugnadas pelo recorrido, sendo 

que estas ocorreram antes, entre e após aquelas que foram contestadas. 

Para corroborar o alegado, foi juntado o relatório de transações de 

mov.28.8. Ademais, aduz que todas as operações foram realizadas em 

agência próxima ao endereço do recorrido, informação averiguada pela 

simples consulta entre o endereço acostado à inicial em comparativo ao 

endereço da agência mencionada nestes autos. Tais fatos, juntamente 

com a evidente semelhança entre a assinatura oposta no contrato de 

abertura de conta, àquela grafada nos documentos do autor e na 

procuração, não permitem afirmar de forma indene de dúvida que o 

recorrido foi vítima de fraude e, portanto, a inscrição fora indevida. Eis as 

peculiaridades do caso concreto. , esta Turma Recursal resolve, por 

unanimidade de votos, EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos exatos termos da ementa (TJ-PR - RI: 

000333093201281600560 PR 0003330-93.2012.8.16.0056/0 (Acórdão), 

Relator: Manuela TallÃ£o Benke, Data de Julgamento: 27/02/2015, 2ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: 09/04/2015) O tempo é algo preciso ante 

sua escassez e, imbuído, neste pensamento o Poder Judiciário deve 

pautar suas decisões, visando não desperdiça-lo. O art. 51, II da Lei nº 

9.099/95 em princípio impõe a extinção do feito sem resolução do mérito 

ante a presente incompetência deste Juízo. Contudo, aos próprios 

princípios norteadores do Juizado Especial, em especial em sua faceta de 
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economia processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da referida Lei; 

bem como em consonância com o art. 64, §3º do Novo Código de 

Processo Civil que dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, 

será alegada como questão preliminar de contestação.[…] § 3º Caso a 

alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao 

juízo competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento em recente 

julgado do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 113, § 2º, DO 

CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. […] 

2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência 

a remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, 

consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O argumento de 

impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo 

competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, 

não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de 

configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 4. 

Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proporcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, 

§3º, NCPC, OPINO pela DECLINAÇÃO de COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o presente, devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas 

Cíveis da Comarca de Sinop/MT. Sem condenação ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeta-se o presente Projeto de Sentença 

ao Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e eventual homologação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVACIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARTE proposta por ADEVACIR GOMES DA SILVA em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese aduz a parte Requerente 

que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes 

por débito que desconhece. Por seu turno a parte Requerida aduz 

preliminar de litispendência e no mérito regularidade na contratação, caso 

fortuito na eventualidade de ocorrência de fraude, inexistência de danos 

morais, aplicação da Súmula 385, STJ e litigância de má-fé. Visando 

corroborar suas alegações a parte Requerida colacionou aos autos cópia 

de contrato e documentos pessoais da parte Requerente. Esta, ao se 

manifestar em sede de impugnação à contestação, persistiu negando a 

relação jurídica, bem como alegando desnecessidade de perícia, porém, 

impugnando expressamente as assinaturas a ela atribuídas. Desta forma, 

observa-se que há controvérsia no tocante a autoria das assinaturas nos 

contratos apresentados em juízo e, em que pese os argumentos das 

partes, tal dúvida, somente poderá ser esclarecida mediante a produção 

de prova pericial. A produção de prova pericial no âmbito do Juizado 

Especial encontra óbice na Lei n. 9.099/95. Há inúmeros julgados que 

determinam a extinção do feito ante a necessidade de produção de perícia 

grafotécnica. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DO 

RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE SUPOSTA INEXISTÊNCIA 

DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO REALIZADO COM A 

PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA PRIMEIRA QUE POSSUI 

ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRÂMITE PERANTE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 54 DO FONAJE. 

REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE 

DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE A IMPUGNAÇÃO REALIZADA 

PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. Diante do exposto, 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - 

Rel.: Leonardo Marcelo Mounic Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 

000916149201381600690 PR 0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), 

Relator: Leonardo Marcelo Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A 

perícia grafotécnica consiste em analisar a assinatura constante em um 

documento e verificar se houve fraude. Logo, temos a incompetência 

absoluta deste juízo especializado, o que pode ser declarado de ofício, 

tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública, nos termos do 

art. 64, §1º do Código de Processo Civil. O tempo é algo preciso ante sua 

escassez e, imbuído, neste pensamento o Poder Judiciário deve pautar 

suas decisões, visando não desperdiça-lo. O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 

em princípio impõe a extinção do feito sem resolução do mérito ante a 

presente incompetência deste Juízo. Contudo, aos próprios princípios 

norteadores do Juizado Especial, em especial em sua faceta de economia 

processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da referida Lei; bem como 

em consonância com o art. 64, §3º do Novo Código de Processo Civil que 

dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação.[…] § 3º Caso a alegação de 

incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo 

competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento em recente julgado 

do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 113, § 2º, DO CPC. 

NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. […] 2. A 

declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a 

remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, 

consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O argumento de 

impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo 

competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, 

não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de 

configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 4. 

Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proprorcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, 

§3º, NCPC, OPINO pela DECLINAÇÃO de COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o presente, devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas 

Cíveis da Comarca de Sinop/MT. Submeta-se o presente Projeto de 

Sentença ao Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e eventual 

homologação. Após homologada, publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010345-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVACIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 525 de 1153



(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARTE proposta por ADEVACIR GOMES DA SILVA em 

face de CLARO S/A. Em síntese aduz a parte Requerente que teve seu 

nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes por débito que 

desconhece. Por seu turno a parte Requerida aduz preliminar de 

incompetência e no mérito regularidade na contratação, ausência de prova 

dos danos morais, aplicação da Súmula 385, STJ e litigância de má-fé. 

Visando corroborar suas alegações a parte Requerida colacionou aos 

autos cópia de contrato e documentos pessoais da parte Requerente. 

Esta, ao se manifestar em sede de impugnação à contestação, persistiu 

negando a relação jurídica, bem como alegando desnecessidade de 

perícia; porém, impugnando expressamente as assinaturas a ela 

atribuídas. Desta forma, observa-se que há controvérsia no tocante a 

autoria das assinaturas nos contratos apresentados em juízo e, em que 

pese os argumentos das partes, tal dúvida, somente poderá ser 

esclarecida mediante a produção de prova pericial. A produção de prova 

pericial no âmbito do Juizado Especial encontra óbice na Lei n. 9.099/95. 

Há inúmeros julgados que determinam a extinção do feito ante a 

necessidade de produção de perícia grafotécnica. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE CURSO 

DE GRADUAÇÃO OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE 

SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 

REALIZADO COM A PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA 

PRIMEIRA QUE POSSUI ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRÂMITE PERANTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 54 DO FONAJE. REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE 

A IMPUGNAÇÃO REALIZADA PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

Diante do exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de 

votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos 

exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - Rel.: Leonardo Marcelo Mounic 

Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 000916149201381600690 PR 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), Relator: Leonardo Marcelo 

Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A perícia grafotécnica consiste em 

analisar a assinatura constante em um documento e verificar se houve 

fraude. Logo, temos a incompetência absoluta deste juízo especializado, o 

que pode ser declarado de ofício, tendo em vista que se trata de matéria 

de ordem pública, nos termos do art. 64, §1º do Código de Processo Civil. 

O tempo é algo preciso ante sua escassez e, imbuído, neste pensamento 

o Poder Judiciário deve pautar suas decisões, visando não desperdiça-lo. 

O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 em princípio impõe a extinção do feito sem 

resolução do mérito ante a presente incompetência deste Juízo. Contudo, 

aos próprios princípios norteadores do Juizado Especial, em especial em 

sua faceta de economia processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da 

referida Lei; bem como em consonância com o art. 64, §3º do Novo Código 

de Processo Civil que dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou 

relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.[…] § 3º 

Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 

remetidos ao juízo competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento 

em recente julgado do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 

113, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

COMPETENTE. […] 2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem 

por consequência a remessa dos autos àquele competente para a 

apreciação da lide, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O 

argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos 

para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento 

eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob 

pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 

4. Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proprorcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, 

§3º, NCPC, OPINO pela DECLINAÇÃO de COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o presente, devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas 

Cíveis da Comarca de Sinop/MT. Submeta-se o presente Projeto de 

Sentença ao Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e eventual 

homologação. Após homologada, publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010344-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVACIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARTE proposta por ADEVACIR GOMES DA SILVA em 

face de CLARO S/A. Em síntese aduz a parte Requerente que teve seu 

nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes por débito que 

desconhece. Por seu turno a parte Requerida aduz preliminar de 

incompetência e no mérito regularidade na contratação, ausência de prova 

dos danos morais, aplicação da Súmula 385, STJ e litigância de má-fé. 

Visando corroborar suas alegações a parte Requerida colacionou aos 

autos cópia de contrato e documentos pessoais da parte Requerente. 

Esta, ao se manifestar em sede de impugnação à contestação, persistiu 

negando a relação jurídica, bem como alegando desnecessidade de 

perícia; porém, impugnando expressamente as assinaturas a ela 

atribuídas. Desta forma, observa-se que há controvérsia no tocante a 

autoria das assinaturas nos contratos apresentados em juízo e, em que 

pese os argumentos das partes, tal dúvida, somente poderá ser 

esclarecida mediante a produção de prova pericial. A produção de prova 

pericial no âmbito do Juizado Especial encontra óbice na Lei n. 9.099/95. 

Há inúmeros julgados que determinam a extinção do feito ante a 

necessidade de produção de perícia grafotécnica. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE CURSO 

DE GRADUAÇÃO OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE 

SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 

REALIZADO COM A PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA 

PRIMEIRA QUE POSSUI ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRÂMITE PERANTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 54 DO FONAJE. REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE 
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A IMPUGNAÇÃO REALIZADA PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

Diante do exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de 

votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos 

exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - Rel.: Leonardo Marcelo Mounic 

Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 000916149201381600690 PR 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), Relator: Leonardo Marcelo 

Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A perícia grafotécnica consiste em 

analisar a assinatura constante em um documento e verificar se houve 

fraude. Logo, temos a incompetência absoluta deste juízo especializado, o 

que pode ser declarado de ofício, tendo em vista que se trata de matéria 

de ordem pública, nos termos do art. 64, §1º do Código de Processo Civil. 

O tempo é algo preciso ante sua escassez e, imbuído, neste pensamento 

o Poder Judiciário deve pautar suas decisões, visando não desperdiça-lo. 

O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 em princípio impõe a extinção do feito sem 

resolução do mérito ante a presente incompetência deste Juízo. Contudo, 

aos próprios princípios norteadores do Juizado Especial, em especial em 

sua faceta de economia processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da 

referida Lei; bem como em consonância com o art. 64, §3º do Novo Código 

de Processo Civil que dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou 

relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.[…] § 3º 

Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 

remetidos ao juízo competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento 

em recente julgado do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 

113, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

COMPETENTE. […] 2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem 

por consequência a remessa dos autos àquele competente para a 

apreciação da lide, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O 

argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos 

para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento 

eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob 

pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 

4. Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proporcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, 

§3º, NCPC, OPINO pela DECLINAÇÃO de COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o presente, devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas 

Cíveis da Comarca de Sinop/MT. Submeta-se o presente Projeto de 

Sentença ao Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e eventual 

homologação. Após homologada, publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARTE proposta por LUCIANA GOMES DE CASTRO em 

face de CLARO S/A. Em síntese aduz a parte Requerente que teve seu 

nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes por débito que 

desconhece. Por seu turno a parte Requerida aduz preliminar de 

incompetência e no mérito regularidade na contratação, ausência de prova 

dos danos morais, aplicação da Súmula 385, STJ e litigância de má-fé. 

Visando corroborar suas alegações a parte Requerida colacionou aos 

autos cópia de contrato e documentos pessoais da parte Requerente. 

Esta, ao se manifestar em sede de impugnação à contestação, persistiu 

negando a relação jurídica, bem como alegando desnecessidade de 

perícia; porém, impugnando expressamente as assinaturas a ela 

atribuídas. Desta forma, observa-se que há controvérsia no tocante a 

autoria das assinaturas nos contratos apresentados em juízo e, em que 

pese os argumentos das partes, tal dúvida, somente poderá ser 

esclarecida mediante a produção de prova pericial. A produção de prova 

pericial no âmbito do Juizado Especial encontra óbice na Lei n. 9.099/95. 

Há inúmeros julgados que determinam a extinção do feito ante a 

necessidade de produção de perícia grafotécnica. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE CURSO 

DE GRADUAÇÃO OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE 

SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 

REALIZADO COM A PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA 

PRIMEIRA QUE POSSUI ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRÂMITE PERANTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 54 DO FONAJE. REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE 

A IMPUGNAÇÃO REALIZADA PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

Diante do exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de 

votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos 

exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - Rel.: Leonardo Marcelo Mounic 

Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 000916149201381600690 PR 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), Relator: Leonardo Marcelo 

Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A perícia grafotécnica consiste em 

analisar a assinatura constante em um documento e verificar se houve 

fraude. Logo, temos a incompetência absoluta deste juízo especializado, o 

que pode ser declarado de ofício, tendo em vista que se trata de matéria 

de ordem pública, nos termos do art. 64, §1º do Código de Processo Civil. 

O tempo é algo preciso ante sua escassez e, imbuído, neste pensamento 

o Poder Judiciário deve pautar suas decisões, visando não desperdiça-lo. 

O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 em princípio impõe a extinção do feito sem 

resolução do mérito ante a presente incompetência deste Juízo. Contudo, 

aos próprios princípios norteadores do Juizado Especial, em especial em 

sua faceta de economia processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da 

referida Lei; bem como em consonância com o art. 64, §3º do Novo Código 

de Processo Civil que dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou 

relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.[…] § 3º 

Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 

remetidos ao juízo competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento 

em recente julgado do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 

113, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

COMPETENTE. […] 2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem 

por consequência a remessa dos autos àquele competente para a 

apreciação da lide, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O 

argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos 

para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento 

eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob 

pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 

4. Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 527 de 1153



julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proporcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, 

§3º, NCPC, OPINO pela DECLINAÇÃO de COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o presente, devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas 

Cíveis da Comarca de Sinop/MT. Submeta-se o presente Projeto de 

Sentença ao Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e eventual 

homologação. Após homologada, publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011527-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por NILSON 

RODRIGUES DOS SANTOS em face de CLARO S.A. Em síntese aduz a 

parte Requerente que teve seu nome inscrito em cadastro de 

inadimplentes por débito de R$ 823,56 (oitocentos e vinte e três reais e 

cinquenta e seis centavos) que desconhece. A parte Requerida aduz 

preliminar de incompetência e no mérito pela regularidade do débito e 

ausência de dano moral. Visando corroborar suas alegações a parte 

Requerida colacionou aos autos cópia de contrato e documentos pessoais 

da parte Requerente. Esta, ao se manifestar em sede de impugnação à 

contestação, persistiu negando a relação jurídica, bem como alegando 

desnecessidade de perícia, porém, impugnando expressamente as 

assinaturas a ela atribuídas. Desta forma, observa-se que há controvérsia 

no tocante a autoria da assinatura no contrato apresentado em juízo e que 

somente poderá ser esclarecida mediante a produção de prova pericial. A 

produção de prova pericial no âmbito do Juizado Especial encontra óbice 

na Lei n. 9.099/95. Há inúmeros julgados que determinam a extinção do 

feito ante a necessidade de produção de perícia grafotécnica. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA FRAUDE 

NA CONTRATAÇÃO. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO EM NOME DO 

AUTOR. AUTENTICIDADE QUESTIONADA. SEMELHANÇA DAS 

A S S I N A T U R A S .  N E C E S S I D A D E  D E  A N Á L I S E 

GRAFODOCUMENTOSCÓPICA. PERÍCIA. INVIABILIDADE. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA, COM EXTINÇÃO DO FEITO POR 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 

71006004774, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 19/05/2016) A perícia 

grafotécnica consiste em analisar a assinatura constante em um 

documento e verificar se houve fraude. Logo, temos a incompetência 

absoluta deste juízo especializado, o que pode ser declarado de ofício, 

tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública, nos termos do 

art. 64, §1º do Código de Processo Civil. O tempo é algo preciso ante sua 

escassez e, imbuído, neste pensamento o Poder Judiciário deve pautar 

suas decisões, visando não desperdiça-lo. O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 

em princípio impõe a extinção do feito sem resolução do mérito ante a 

presente incompetência deste Juízo. Contudo, aos próprios princípios 

norteadores do Juizado Especial, em especial em sua faceta de economia 

processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da referida Lei; bem como 

em consonância com o art. 64, §3º do Novo Código de Processo Civil que 

dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação.[…] § 3º Caso a alegação de 

incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo 

competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento em recente julgado 

do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 113, § 2º, DO CPC. 

NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. […] 2. A 

declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a 

remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, 

consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O argumento de 

impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo 

competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, 

não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de 

configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 4. 

Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proporcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, 

§3º, NCPC, DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente, 

devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca 

de Sinop/MT. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010492-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8010492-28.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANESIO SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ANESIO SILVA DOS SANTOS em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese aduz a parte Requerente que teve 

seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes por débito 

que desconhece. Por seu turno a parte Requerida aduz que a contratação 

e a negativação são legítimas. Visando corroborar com suas alegações, a 

parte Requerida colacionou aos autos cópia de contrato e documentos 

pessoais da parte Requerente. Esta, ao se manifestar em sede de 

impugnação à contestação, persistiu negando a relação jurídica, bem 

como alegando desnecessidade de perícia; porém, impugnando 

expressamente as assinaturas a ela atribuídas. Desta forma, observa-se 

que há controvérsia no tocante a autoria das assinaturas nos contratos 

apresentados em juízo e, em que pese os argumentos das partes, tal 

dúvida, somente poderá ser esclarecida mediante a produção de prova 

pericial. A produção de prova pericial no âmbito do Juizado Especial 

encontra óbice na Lei n. 9.099/95. Há inúmeros julgados que determinam a 

extinção do feito ante a necessidade de produção de perícia grafotécnica. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE QUE TERIA 

SIDO EXCLUÍDO DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERTADO PELA SEGUNDA 

RÉ POR CONTA DE SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO 

DE ENSINO MÉDIO REALIZADO COM A PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA 
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APRESENTADO PELA PRIMEIRA QUE POSSUI ASSINATURA 

CONSTESTADA PELA SEGUNDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRÂMITE PERANTE JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 54 DO FONAJE. REVELIA 

DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS 

FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE A IMPUGNAÇÃO REALIZADA PELA 

SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. Diante do exposto, esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 

1ª Turma Recursal - 0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - Rel.: 

Leonardo Marcelo Mounic Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 

000916149201381600690 PR 0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), 

Relator: Leonardo Marcelo Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A 

perícia grafotécnica consiste em analisar a assinatura constante em um 

documento e verificar se houve fraude. Logo, temos a incompetência 

absoluta deste juízo especializado, o que pode ser declarado de ofício, 

tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública, nos termos do 

art. 64, §1º do Código de Processo Civil. O tempo é algo preciso ante sua 

escassez e, imbuído neste pensamento, o Poder Judiciário deve pautar 

suas decisões, visando não desperdiçá-lo. O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 

em princípio impõe a extinção do feito sem resolução do mérito ante a 

presente incompetência deste Juízo. Contudo, aos próprios princípios 

norteadores do Juizado Especial, em especial em sua faceta de economia 

processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da referida Lei; bem como 

em consonância com o art. 64, §3º do Novo Código de Processo Civil que 

dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação.[…] § 3º Caso a alegação de 

incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo 

competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento em recente julgado 

do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 113, § 2º, DO CPC. 

NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. […] 2. A 

declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a 

remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, 

consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O argumento de 

impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo 

competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, 

não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de 

configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 4. 

Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proporcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, 

§3º, NCPC, DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente, 

devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca 

de Sinop/MT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011211-15.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BORGES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO WENDERY MORAGA CARDOSO (EXECUTADO)

LUIZ SEBASTIAO CARDOSO (EXECUTADO)

ALVORADA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011211-15.2013.8.11.0015 EXEQUENTE: ADILSON BORGES CAMPOS 

EXECUTADO: ALVORADA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 

CASSIO WENDERY MORAGA CARDOSO, LUIZ SEBASTIAO CARDOSO 

Vistos etc. Os autos vieram conclusos a analise dos pedidos do 

exequente de intimação dos sócios da empresa executada, conforme 

despacho de Id 2514019, através de mensagem via telefone ou e-mail 

informados no Id 8220855. Pois bem. De proêmio, TORNO SEM EFEITO O 

DESPACHO ANTERIOR (Id 9989527), uma vez que, lançado 

equivocadamente. Consigno ser inconteste que os critérios da oralidade, 

da simplicidade e da informalidade foram eleitos como orientadores dos 

Juizados. Porém, em que pese os argumentos lançados em petitório o 

Autor e ainda o respeitável parecer favorável do Conselho Nacional de 

J u s t i ç a  ( P r o c e d i m e n t o  d e  C o n t r o l e  A d m i n i s t r a t i v o  - 

0003251-94.2016.2.00.0000) sobre as intimações via aplicativo 

“whatsApp”, esse meio de intimação, s.m.j., deverá seguir alguns critérios, 

tais como: primeiro - ser implantado na Comarca/Vara; segundo - as 

partes, voluntariamente, aderirem ao sistema, ou seja, para a diligência ser 

eficiente e, consequentemente, válida, este meio de intimação somente 

poderá ser usado quando ambas as partes aceitarem, assim, serem 

intimadas. Nessa toada, uma vez integradas o processo, as partes 

indicam seus endereços eletrônicos, o que dá ao sistema de intimações a 

devida segurança jurídica. A citação é o ato que integra o demandado ao 

processo, não sendo possível considerar válida a citação eletrônica 

realizada em endereço fornecido unilateralmente pelo autor. Assim, sendo 

a citação ato essencial para a efetivação dos princípios constitucionais da 

ampla defesa e contraditório, s.m.j., o endereço eletrônico tem de ser 

informado pelo demandado, ou pelo seu procurador, o que não é o caso 

dos presentes autos. Feitas estas considerações, DECIDO: 1- INDEFIRO o 

pedido lançado pelo exequente, para não haver maiores prejuízos às 

partes e ao processo. 2- INTIME-SE a parte autora para se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito, SOBRETUDO, 

informar endereço dos sócios da executada, para regular citação. 

3-DETERMINO que a Secretaria da Vara anote o CNPJ da empresa 

executada, consoante declinado pela exequente em Id 4435882. Serve a 

presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

CITAÇÃO e INTIMAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8010260-16.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MARINEZ MONTEIRO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por MARINEZ MONTEIRO em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Em apertada síntese, insurge-se a 

autora contra negativação indevida por parte da requerida, ante a 

inexistência de relação contratual. Em sua defesa, a requerida alega que a 

contratação existiu, trazendo aos autos contrato com a assinatura da 

autora. Entendo que para a verificação conclusiva dos fatos narrados 

pelas partes é necessária a realização de perícia grafotécnica, tendo em 

vista que a requerida junta aos autos contrato devidamente assinado pela 

autora, o qual contesta veemente o documento apresentado pela 

requerida. Neste mesmo sentido é o entendimento que emana dos 

Tribunais, in verbis: RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. 

JUNTADA DE CONTRATO PELA PARTE RÉ. CONTRATANTE 

ANALFABETA. CONTRATO ASSINADO COM A DIGITAL E A PRESENÇA 

DE DUAS TESTEMUNHAS. INDÍCIOS DE FRAUDE. NECESSIDADE DE 
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REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO PREJUDICADO. , esta Turma Recursal resolve, por maioria de 

votos, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica e JULGAR 

PREJUDICADO O RECURSO, nos exatos termos do voto, restando vencido 

(TJ-PR - RI: 000059710201581601670 PR 0000597-10.2015.8.16.0167/0 

(Acórdão), Relator: Manuela TallÃ£o Benke, Data de Julgamento: 

11/12/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/12/2015) CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA IMPRESCINDÍVEL PARA 

AVERIGUAÇÃO DA NÃO CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PREJUDICADO. 1. O cerne da controvérsia desta demanda 

reside em estipular se o contrato juntado ao mov. 48.2 foi efetivamente 

assinado pelo recorrido, ou proveniente de fraude. Em suas razões, o 

recorrente alega que há várias transações bancárias que não foram 

impugnadas pelo recorrido, sendo que estas ocorreram antes, entre e 

após aquelas que foram contestadas. Para corroborar o alegado, foi 

juntado o relatório de transações de mov.28.8. Ademais, aduz que todas 

as operações foram realizadas em agência próxima ao endereço do 

recorrido, informação averiguada pela simples consulta entre o endereço 

acostado à inicial em comparativo ao endereço da agência mencionada 

nestes autos. Tais fatos, juntamente com a evidente semelhança entre a 

assinatura oposta no contrato de abertura de conta, àquela grafada nos 

documentos do autor e na procuração, não permitem afirmar de forma 

indene de dúvida que o recorrido foi vítima de fraude e, portanto, a 

inscrição fora indevida. Eis as peculiaridades do caso concreto. , esta 

Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, EXTINGUIR O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos exatos termos da ementa 

(TJ-PR - RI: 000333093201281600560 PR 0003330-93.2012.8.16.0056/0 

(Acórdão), Relator: Manuela TallÃ£o Benke, Data de Julgamento: 

27/02/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/04/2015) Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95, OPINO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, isto sem resolução de mérito, pela flagrante 

incompetência deste Juizado para processar e julgar a presente demanda. 

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeta-se o presente Projeto de Sentença ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito para apreciação e eventual homologação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011710-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOMARIA CHAVES DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por SINOMARIA 

CHAVES DA SILVA NUNES em face de CLARO S.A. Em síntese aduz a 

parte Requerente que teve seu nome inscrito em cadastro de 

inadimplentes por débito de R$ 278,84 (duzentos e setenta e oito reais e 

oitenta e quatro centavos) que desconhece. A parte Requerida aduz 

preliminar de incompetência e no mérito pela regularidade do débito e 

ausência de dano moral. Visando corroborar suas alegações a parte 

Requerida colacionou aos autos cópia de contrato que atribui à parte 

Requerente. Esta, ao se manifestar em sede de impugnação à 

contestação, persistiu negando a relação jurídica, bem como alegando 

desnecessidade de perícia, porém, impugnando expressamente as 

assinaturas a ela atribuídas. Desta forma, observa-se que há controvérsia 

no tocante a autoria da assinatura no contrato apresentado em juízo e que 

somente poderá ser esclarecida mediante a produção de prova pericial. A 

produção de prova pericial no âmbito do Juizado Especial encontra óbice 

na Lei n. 9.099/95. Há inúmeros julgados que determinam a extinção do 

feito ante a necessidade de produção de perícia grafotécnica. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA FRAUDE 

NA CONTRATAÇÃO. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO EM NOME DO 

AUTOR. AUTENTICIDADE QUESTIONADA. SEMELHANÇA DAS 

A S S I N A T U R A S .  N E C E S S I D A D E  D E  A N Á L I S E 

GRAFODOCUMENTOSCÓPICA. PERÍCIA. INVIABILIDADE. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA, COM EXTINÇÃO DO FEITO POR 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 

71006004774, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 19/05/2016) A perícia 

grafotécnica consiste em analisar a assinatura constante em um 

documento e verificar se houve fraude. Logo, temos a incompetência 

absoluta deste juízo especializado, o que pode ser declarado de ofício, 

tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública, nos termos do 

art. 64, §1º do Código de Processo Civil. O tempo é algo preciso ante sua 

escassez e, imbuído, neste pensamento o Poder Judiciário deve pautar 

suas decisões, visando não desperdiça-lo. O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 

em princípio impõe a extinção do feito sem resolução do mérito ante a 

presente incompetência deste Juízo. Contudo, aos próprios princípios 

norteadores do Juizado Especial, em especial em sua faceta de economia 

processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da referida Lei; bem como 

em consonância com o art. 64, §3º do Novo Código de Processo Civil que 

dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação.[…] § 3º Caso a alegação de 

incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo 

competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento em recente julgado 

do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 113, § 2º, DO CPC. 

NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. […] 2. A 

declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a 

remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, 

consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O argumento de 

impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo 

competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, 

não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de 

configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 4. 

Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proporcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, 

§3º, NCPC, DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente, 

devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca 

de Sinop/MT. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013332-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR WELLINGTON DA CRUZ LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 530 de 1153



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013332-11.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ARTUR WELLINGTON DA 

CRUZ LOPES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Ante o retorno dos 

autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, 

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

prosseguimento do feito; Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013385-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SAMARA KENSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013385-89.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JESSICA SAMARA KENSI 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para 

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

direito para prosseguimento do feito; Ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já 

autorizado o ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012786-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA LAUXEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRUNO GUILHERME COSTA CURTA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO EMIR LAUXEN (TERCEIRO INTERESSADO)

GISELE RAMOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012786-53.2016.8.11.0015 REQUERENTE: VANESSA LAUXEN 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Ante o retorno dos autos 

da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011680-90.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI OLIVEIRA RODRIGUES COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO)

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011680-90.2015.8.11.0015 REQUERENTE: SIRLEI OLIVEIRA RODRIGUES 

COMERCIO - ME REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos, etc. Ante o retorno dos 

autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, 

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

prosseguimento do feito; Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013663-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CARLOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1013663-78.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: VALDEVINO DIAS DOS 

SANTOS - ME EXECUTADO: REGINALDO CARLOS SILVA Vistos, etc. 1. 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

CERTIFIQUE-SE que não houve o pagamento do débito, e conforme 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Caso não 

localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Serve o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013665-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZ DE AMORIM DIAS & AMORIM DIAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CARLOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1013665-48.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: LUZ DE AMORIM DIAS & 

AMORIM DIAS LTDA EXECUTADO: REGINALDO CARLOS SILVA Vistos, 

etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 
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art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

CERTIFIQUE-SE que não houve o pagamento do débito, e conforme 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Caso não 

localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Serve o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013681-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZ DE AMORIM DIAS & AMORIM DIAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1013681-02.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: LUZ DE AMORIM DIAS & 

AMORIM DIAS LTDA EXECUTADO: ARLINDO DOS SANTOS Vistos, etc. 1. 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

CERTIFIQUE-SE que não houve o pagamento do débito, e conforme 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Caso não 

localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Serve o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013685-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NIVALDO VIANA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERREIRA BARRETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1013685-39.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: JOSE NIVALDO VIANA - ME 

EXECUTADO: ANDERSON FERREIRA BARRETO Vistos, etc. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Novo 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, CERTIFIQUE-SE que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o presente como 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013687-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1013687-09.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: VALDEVINO DIAS DOS 

SANTOS - ME EXECUTADO: ARLINDO DOS SANTOS Vistos, etc. 1. 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

CERTIFIQUE-SE que não houve o pagamento do débito, e conforme 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Caso não 

localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Serve o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013710-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZ DE AMORIM DIAS & AMORIM DIAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA APARECIDA SEIXAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1013710-52.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: LUZ DE AMORIM DIAS & 

AMORIM DIAS LTDA EXECUTADO: FERNANDA APARECIDA SEIXAS 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

CERTIFIQUE-SE que não houve o pagamento do débito, e conforme 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Caso não 

localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Serve o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013772-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S R DE PAULA MACHADO - ME (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/03/2018 10:15. Terça-feira, 19 de Dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010127-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON BORGES DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 29/01/2018 08:15. Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010805-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOP CENTER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTINA APARECIDA TREVISAN CAMPELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010805-86.2016.8.11.0015 REQUERENTE: SINOP CENTER COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME REQUERIDO: VALENTINA APARECIDA 

TREVISAN CAMPELO Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011708-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 29/01/2018 09:45. Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010126-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 29/01/2018 13:00. Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010125-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ADRIANO OTES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 30/01/2018 08:00. Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010565-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIO ANTONIO SOUSA CARVALHO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 30/01/2018 10:00. Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003144-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDALICE EUFRAGIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

DANIELLY ARAUJO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI DE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1003144-44.2017.8.11.0015 REQUERENTE: DANIELLY ARAUJO MENDES, 

IDALICE EUFRAGIO DE ARAUJO REQUERIDO: EDINEI DE OLIVEIRA COSTA, 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Diante do 

endereço atualizado do segundo requerido informado em mov. id. n° 

9340002, designe-se nova data para audiência de conciliação e cite-se o 

mesmo, bem como intime-se a requerente. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003144-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDALICE EUFRAGIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

DANIELLY ARAUJO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI DE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 30/01/2018 10:15. Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010124-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 30/01/2018 13:00. Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011724-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 30/01/2018 13:45. Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002951-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 30/01/2018 14:45. Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012976-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MITZ FERNANDES QUINTANILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011917-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERITA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 31/01/2018 17:45. Terça-feira, 09 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011790-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI KRUGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENILTON PERICLES ARAUJO OAB - MT18481/O-O (ADVOGADO)

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 30/01/2018 15:15. Terça-feira, 09 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011740-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZELI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 31/01/2018 08:30. Terça-feira, 09 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009068-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 30/01/2018 16:15. Terça-feira, 09 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009195-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR PALHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROMOCAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS DE 

TAPURAH - MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 30/01/2018 17:00. Terça-feira, 09 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011930-77.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JAQUELINE MARTINEZ MUNHOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 30/01/2018 17:30. Terça-feira, 09 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011836-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDE DIAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 31/01/2018 09:45. Terça-feira, 09 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010121-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON FERREIRA DO CARMO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 01/02/2018 08:00. Terça-feira, 09 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009176-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHIRMANN & TARIGA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) PROMOVENTE, para que se 

manifeste acerca da CERTIDÃO de ID: 11296938. Terça-feira, 09 de 

Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011716-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BANDEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 31/01/2018 13:15. Terça-feira, 09 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011075-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) PROMOVENTE, para que se 

manifeste acerca da CERTIDAO ID: 11297206. Terça-feira, 09 de Janeiro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009336-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE SPERANDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO FERREIRA DA SILVA - MADEIRAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 01/02/2018 09:45. Terça-feira, 09 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011504-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO ZARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011504-77.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CARLOS ROBERTO ZARTH 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Ante o retorno dos autos da 

Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito; Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007608-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY JANES RAUBER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA MARINA MURARO MAZON - EPP (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Retornem os autos à Secretaria deste Juízo a fim de certificar 

quanto à citação das partes Requeridas; destacando-se que o AR citatório 
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anexo no id nº 9651218 refere-se à audiência de conciliação designada 

para 17.08.2017; contudo, somente recebida pela parte Requerida, Banco 

do Brasil, em 25.08.2017. Restando positiva a citação das partes 

Requeridas, retornem os autos para análise da revelia. Contudo, caso 

negativo, designe-se nova audiência de conciliação, conforme pauta deste 

Juízo. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011634-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que nenhuma das partes 

interpos qualquer recurso ou iniciou a fase de cumprimento da sentença, 

motivo pelo qual após certificado o trânsito em julgado da sentença 

proferida no id nº 5014633 REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as 

baixas e cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010293-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BENEDITO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida 

devidamente citada (id nº 10913408) não compareceu à audiência de 

conciliação (id nº 10958572). Todavia, ante a presunção relativa de 

veracidades dos fatos, bem como visando assegurado o contraditório em 

vista dos documentos anexados aos autos pela parte Requerida, 

INTIME-SE a parte Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação da parte Requerente, retornem os autos 

conclusos para prolação de sentença. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011771-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SLOVINSKI OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA OAB - MT21767/O (ADVOGADO)

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DA LUZ PISSINATI (REQUERIDO)

MORETTO & PISSINATI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. INTIME-SE a parte Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indique nos autos, se há outro endereço na qual a parte Requerida, 

MARLENE DA LUZ PISSINATI, possa ser encontrada além do já constante 

nos autos. A citação trata-se de ato pessoal nos termos do art. 242, 

NCPC; de tal modo que a palavra de terceira pessoa sem poderes para 

receber citação em nome de outrem não pode ser considerada para fins 

de aperfeiçoamento do ato. Decorrido o prazo supra, designe-se nova 

audiência de citação conforme pauta deste Juízo, expedindo-se novo 

mandado citatório para a parte Requerida, MARLENE DA LUZ PISSINATI e 

intimação para as demais partes. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002766-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DEMONTIEI LUNA (REQUERIDO)

LASER DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Em que pese o pedido formulado pela parte Requerente, 

impõe-se o chamamento do presente feito à ordem eis que houve vício em 

sua distribuição. Consoante extrai-se da petição inicial (id nº 5082622 ) a 

parte Requerente ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL em face das partes Requeridas; todavia, ao proceder 

com a distribuição do feito, ônus que incumbe ao autor ou a seu patrono, 

em se tratando de Processo Judicial Eletrônico, atribuiu à demanda a 

Classe Judicial de PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436), 

ao invés de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Em razão disto 

o presente feito teve designada automaticamente, pelo PJe, audiência de 

conciliação, quando o fluxo processual cabível seria a remessa dos autos 

conclusas para o despacho inicial ordenando a citação do Executado para 

pagamento do feito ou oferta de Embargos. O ato citatório encontra-se 

aperfeiçoado pelos AR devolvidos nos ids nº 6807822 e 6807878. 

Portanto: 1. RETIFIQUE-SE a distribuição do presente feito para constar a 

Classe Processal correta; 2. INTIME-SE a parte Exequente nos termos do 

art. 652, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que 

não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do 

referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial ação (artigo 

53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, 

nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; ainda, constando as advertências dos 

artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o 

devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012070-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LUCAS DA SILVA LONGO (REQUERENTE)

PAULA MACHADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDIO LEMES NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FERREIRA SILVA OAB - MG98146 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Em atenção a manifestação da parte Requerida (id nº 

9822463), bem como ao disposto no art. 2º da Lei nº 9.099/95 que traz ao 

Juizado Especial a finalidade de, sempre que possível, buscar a 

conciliação entre as partes. Determino que seja DESIGNADA nova 

audiência de conciliação entre as partes, conforme pauta deste Juízo, 

devendo as partes serem intimadas com antecedência mínima de 45 

(quarenta e cinco) dias entre a intimação e a data da audiência a fim de 

viabilizar que a parte Requerida compareça à solenidade. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1010515-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAKOTA WESTX EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E PARTICIPACOES 

COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Em que pese o certificado no Termo de Audiência, retornem os 

autos à Secretaria deste Juízo para que diligencie na juntada do referido 

AR citatório aos autos; tal providência se faz necessária, eis que somente 

com o AR anexado aos autos será possível verificar se o ato citatório 

observou as condições dispostas no Enunciado nº 05 do FONAJE. Após, 

retornem os autos conclusos para a análise da Revelia. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012738-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROLIM DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL ROSA FRANCA MADEIRAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Impõe-se o chamamento do presente feito à ordem eis que 

houve vício em sua distribuição. Consoante extrai-se da petição inicial (id 

nº 2262501) a parte Requerente ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL em face da parte Requerida; todavia, ao proceder com a 

distribuição do feito, ônus que incumbe ao autor ou a seu patrono, em se 

tratando de Processo Judicial Eletrônico, atribuiu à demanda a Classe 

Judicial de PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436), ao invés 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Em razão disto o 

presente feito teve designada automaticamente, pelo PJe, audiência de 

conciliação, quando o fluxo processual cabível seria a remessa dos autos 

concluso para o despacho inicial ordenando a citação do Executado para 

pagamento do feito ou oferta de Embargos. O Processo Judicial Eletrônico 

é caracterizado por uma sequência de atos automáticos, conforme as 

características informadas, no momento da distribuição da demanda. Nos 

termos da Certidão de id nº 10339241 a parte Requerida foi devidamente 

citada do presente feito. Portanto: 1. RETIFIQUE-SE a distribuição do 

presente feito para constar a Classe Processal correta; 2. INTIME-SE a 

parte Executada, nos termos do art. 652, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a 

penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

deste Juizado Especial ação (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando 

poderá o executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 

52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; ainda, 

constando as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei 

9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se 

o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 

53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010451-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FERNANDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

SIRLENE DO SOCORRO AMARANTE FLORES DO NASCIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BATISTA TEDESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Certifique a Secretaria deste Juízo se, no momento da citação 

da parte Requerida (id nº 10904771) esta foi citada e intimada para 

cumprir, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa-diária fixada em 

R$ 100,00 (cem reais), a TUTELA de URGÊNCIA deferida no id nº 

10346961, consistente no cumprimento da cláusula primeira, parágrafo 

segundo do contrato pactuado entre as partes, qual seja, construir e 

entregar o imóvel aos autores. Em caso positivo, retornem os autos 

conclusos para análise da revelia. Em caso negativo, diligencie a juntada 

do AR citatório expedido que, caso tenha restado infrutífero, deverá ser 

expedida nova intimação com a finalidade específica de intimar o Réu da 

LIMINAR deferida. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011331-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1011331-41.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ALZIRA DE LIMA REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. 

Em atenção a manifestação de id nº 11237995, faculto à parte Requerida o 

prazo de 05 (cinco) dias para que comprove nos autos qual o acidente de 

percurso que impediu o seu patrono de comparecer à solenidade; 

devendo ainda demonstrar que tal circunstância foi alheia à sua vontade 

e, por fim, justificar a ausência de preposto da parte Requerida. Decorrido 

o prazo supra, sem manifestação da parte Requerida, retornem os autos 

conclusos para análise da revelia. Com manifestação, intime-se a parte 

Autora para que se manifestar no prazo de 05 (dias). Após, de tudo 

certificado, conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010120-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FERREIRA MOURAO 85634697387 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 01/02/2018 13:00. Terça-feira, 09 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011623-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1011623-26.2017.8.11.0015 REQUERENTE: NEUSA CORREIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o extrato de consulta 

ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos oficiais de consulta 

(SPC/SERASA/CDL), que comprove que seu nome encontra-se 

negativado. Determino, ainda, que no mesmo prazo acima fixado, o autor 
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esclareça se não existe qualquer relação jurídica com a demandada ou se 

há relação de consumo entre as partes, entretanto, desconhece a origem 

do serviço/contrato que motivou a negativação, sob pena de extinguir-se a 

ação por inépcia da inicial. Devidamente emendada, concluso para 

recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 01/02/2018 13:15. Terça-feira, 09 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011869-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE FREITAS COLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 01/02/2018 13:30. Terça-feira, 09 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ANTONIO BARRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONI SOARES SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 01/02/2018 13:45. Terça-feira, 09 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011918-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA CUNHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 01/02/2018 14:00. Terça-feira, 09 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012406-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIELI DANUSA TERRA (EXECUTADO)

FABIO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Certifico, que o(a) Executado(a) foi devidamente Citado(a), bem como, 

Intimado(a) para no prazo de 03 (três) dias pagar o principal e acessórios 

legais no valor indicado no Mandado, deixou transcorrer o prazo sem o 

devido pagamento do débito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004709-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. F. CONSTRUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 01/02/2018 14:30. Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009382-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 01/02/2018 17:00. Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000704-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHESSICA NAYARA PEREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Em análise aos autos verifica-se que não houve a expedição 

de intimação para a parte Requerente da audiência de conciliação 

designada no id nº 11931753. Desta forma, DESIGNE-SE nova audiência 

conforme pauta deste Juízo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000704-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHESSICA NAYARA PEREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 
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os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 01/02/2018 17:15. Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003234-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANILDO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Acolho o pleito formulado em mov. id. n° 9076160, razão 

porque cumpra-se conforme requerido. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003234-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANILDO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 01/02/2018 17:30. Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012475-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALACE FRANCO DE CARVALHO 04260039180 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 01/02/2018 10:45. Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012475-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALACE FRANCO DE CARVALHO 04260039180 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 01/02/2018 10:45. Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002333-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON LEANDRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON LEANDRO DE ARAUJO OAB - MT16662/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARD MARTINS DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) PROMOVENTE, para que se 

manifeste acerca da CERTDÃO ID: 11312247. Quarta-feira, 10 de Janeiro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010513-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BORGES OAB - MT21927/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZIO FURST (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 31/01/2018 16:30. Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012229-03.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MAURA DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 31/01/2018 17:15. Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010119-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DIEGO GUIMARAES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 02/02/2018 08:00. Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011985-45.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PINHAL TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OZORIO CARNEIRO DA MATTA (EXECUTADO)

T F PAPER BRASIL LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010881-18.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. J. ALVES OXIGENIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SUL DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010117-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL LOPES FERRAZ (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1010117-15.2017.8.11.0015 AUTOR: CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - 

EPP RÉU: MIGUEL LOPES FERRAZ Vistos etc. 1. Acolho pedido de emenda 

à inicial em Id 10162727, uma vez que e parte requerida ainda não fora 

citada. 2. Dessa forma, proceda a Secretaria da Vara com as devidas 

anotações constantes no Id supramencionado, sobretudo o POLO ATIVO 

da presente demanda para AUTO POSTO NOVA FRONTEIRA LTDA – EPP, 

inscrito no CNPJ de número 19.416.774/0001-26. 3. Após, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial ação (artigo 53, 

§ 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, 

nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012283-66.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G.S KELM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON CLEIDES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013466-72.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR (EXEQUENTE)

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAIR GARCIA DA SILVA (EXECUTADO)

CELIA GONZAGA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

SUELITON SANTANA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

BARBARA PIOVEZAN MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010115-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOUGLAS FRANDOLOSO (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1010115-45.2017.8.11.0015 AUTOR: CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - 

EPP RÉU: MARCELO DOUGLAS FRANDOLOSO Vistos etc. 1. Acolho 

pedido de emenda à inicial em Id 10162526, uma vez que e parte requerida 

ainda não fora citada. 2. Dessa forma, proceda a Secretaria da Vara com 

as devidas anotações constantes no Id supramencionado, sobretudo o 

POLO ATIVO da presente demanda para AUTO POSTO NOVA FRONTEIRA 

LTDA – EPP, inscrito no CNPJ de número 19.416.774/0001-26. 3. Após, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias; Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não 

houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial ação (artigo 53, 

§ 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, 

nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011998-73.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA PINHO NOGUEIRA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo os advogados das Partes para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011998-73.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA PINHO NOGUEIRA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo os advogados das Partes para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020196-02.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TECNO BOMBAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRAZZINI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012495-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE SOUZA DIAGOLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012834-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR BAUERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KALYPSO CAR VEICULOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010840-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR ALBERTO BRUSAMARELLO (EXEQUENTE)

MARCOS BRUSAMARELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO WANDER CIMITAN (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001286-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L G LAMINADOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 11 de janeiro de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012503-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMMER DE BRITO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000796-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO CLARINDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO COMONELLI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013253-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE SOUTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008728-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA CAROLINA BUNDCHEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA J INVESTIMENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 
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designada para 02/02/2018 09:45. Quinta-feira, 11 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001178-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANDRA CARLA SANTOS ALMEIDA (EXECUTADO)

 

BACENJUD NEGATIVO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002847-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDO MARCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ROSALVO DA SILVA 02646611170 (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002144-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA ZOCH 34518274172 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUIELI SELIAS VAZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011679-42.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN DA SILVA CALHAU BERGAMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DEMONTIEI LUNA (EXECUTADO)

MARCILENE SALETTE CARDIM (EXECUTADO)

STAR - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (EXECUTADO)

ERIKA AMORIM DE LUNA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010776-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S.H.F. EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA OAB - MT0017749A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO BUENO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001155-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER FERNANDES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011909-84.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANI SALES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010859-23.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MEGIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA LUZIA DE SOUZA FERNANDES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012257-05.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAERTE LISBOA PIARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012803-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONITA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUECILEIA DOS SANTOS AVEIRO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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JULIANE APARECIDA ROSSETTO MACIEL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIASEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011249-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JIANCARLO LEOBET (EXEQUENTE)

RUI HEEMANN JUNIOR (EXEQUENTE)

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS LOPES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011249-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JIANCARLO LEOBET (EXEQUENTE)

RUI HEEMANN JUNIOR (EXEQUENTE)

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS LOPES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIONOR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013607-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DE PAULA SANTOS (EXECUTADO)

 

BACENJUD NEGATIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI PETRY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 02/02/2018 10:00. Quinta-feira, 11 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012199-02.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CAMARGO GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012273-56.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DOS SANTOS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO FERREIRA LIDORIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008718-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATERNIDADE JACARANDAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE LEHMEN (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010114-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECI CARDOSO (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1010114-60.2017.8.11.0015 AUTOR: CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - 
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EPP RÉU: WALDECI CARDOSO Vistos etc. 1. Acolho pedido de emenda à 

inicial em Id 10162867, uma vez que e parte requerida ainda não fora 

citada. 2. Dessa forma, proceda a Secretaria da Vara com as devidas 

anotações constantes no Id supramencionado, sobretudo o POLO ATIVO 

da presente demanda para AUTO POSTO NOVA FRONTEIRA LTDA – EPP, 

inscrito no CNPJ de número 19.416.774/0001-26. 3. Após, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial ação (artigo 53, 

§ 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, 

nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004714-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1004714-65.2017.8.11.0015 REQUERENTE: C.M COMERCIO DE ALUMINIOS 

SINOP LTDA - EPP REQUERIDO: S. A. DE JESUS & CIA LTDA - ME Vistos, 

etc. Acolho pedido da Autora, razão que DECIDO: 1- SUSPENDE-SE o feito 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias; 2. Ultrapassado o aludido prazo, o 

AUTOR fica desde já INTIMADO para requerer o que de direito para 

prosseguimento do feito, independente de nova intimação, sob pena de 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO. 3. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010118-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DA SILVA RAFAEL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 02/02/2018 13:00. Quinta-feira, 11 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009498-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE CIPRIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma 

nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Às Providências

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012646-53.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRO CAMPO - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011169-92.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA SYTRISKI SANTOS PIACENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO)

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO PEREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013734-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 07/02/2018 14:00. Sexta-feira, 12 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000496-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO OAB - MT0015315A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TADEU DE TOLEDO BARCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAYSA MILLENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011313-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO SALVADOR DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 07/02/2018 16:00. Sexta-feira, 12 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012363-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVESTRE SOUZA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 08/02/2018 08:30. Sexta-feira, 12 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012370-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 08/02/2018 09:00. Sexta-feira, 12 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011735-17.2010.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT0015857A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO 

S/A - TELESP) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

MARIA EDILANIA NOGUEIRA DE LIMA OAB - MT0016354A (ADVOGADO)

SILVIA LETICIA DE ALMEIDA OAB - SP0236637A (ADVOGADO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

JULIANA RAMOS FREDDI OAB - SP0222000A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011735-17.2010.8.11.0015 EXEQUENTE: ROSINEI BARBOSA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES 

SÃO PAULO S/A - TELESP) Vistos, etc. INTIME-SE PESSOALMENTE o 

advogado da parte requerente Dr. Bruno Eduardo Hintz, isto através de 

expedição de MANDADO para que, no prazo de 48 horas, se manifeste 

sobre o notíciado em mov. n.º 11334868 dos autos, uma vez que foi o 

mesmo quem promoveu o levantamento do valor relacionado ao alvará sob 

discussão n. 258529-4, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de preclusão. Oportunamente, concluso para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013055-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANI PRANTE CHIARELLO (REQUERENTE)

M. P. C. (REQUERENTE)

C. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 09/02/2018 16:15. Segunda-feira, 15 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009794-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 09/02/2018 17:30. Segunda-feira, 15 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005824-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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GILMAR PASQUALOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAEL FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1005824-02.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: GILMAR PASQUALOTTO 

EXECUTADO: LAEL FERREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Novo 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, CERTIFIQUE-SE que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o presente como 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010973-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI OAB - MT0014043A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010973-88.2016.8.11.0015 REQUERENTE: PEDRO FERREIRA MENDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002887-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SS MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE SATURNO RODRIGUES DUARTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, apresentando o endereço atualizado da parte 

promovida. Quarta-feira, 15 de janeiro de 2018. Karine Danielle Rodrigues 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004509-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA SAMPAIO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 15/02/2018 08:45. Segunda-feira, 15 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010797-85.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO)

ALINE COSTA MAGALHAES FEISTAUER OAB - MT0014931A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010797-85.2011.8.11.0015 REQUERENTE: DAVI DE PAULA LEITE 

REQUERIDO: SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS Vistos, etc. 1. Em atenção 

ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007294-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANGELA NASCIMENTO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/02/2018 08:00. Segunda-feira, 15 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007834-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FERNANDO PETRY DORNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLEITON SANTANA (REQUERIDO)

VALDECI SILVERIO PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 30/08/2017 16:45. Sexta-feira, 04 de Agosto de 2017.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007834-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FERNANDO PETRY DORNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON SANTANA (REQUERIDO)

VALDECI SILVERIO PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 15/02/2018 10:15. Segunda-feira, 15 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011118-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO ALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES OAB - MT23201/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

do(s) Comprovante(s) de pagamento(s) apresentado(s) nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006248-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR MARCELO DOS SANTOS SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 15/02/2018 10:30. Segunda-feira, 15 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001337-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/02/2018 09:30. Segunda-feira, 15 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006986-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANARA LUANA HORING OHNO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 15/02/2018 15:45. Segunda-feira, 15 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006476-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE SATURNO RODRIGUES DUARTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 15/02/2018 16:00. Segunda-feira, 15 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001039-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/02/2018 10:30. Segunda-feira, 15 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012605-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CELSO MICHELON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIELE MICHELON ISHIKAWA OAB - MT23700/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/02/2018 10:45. Segunda-feira, 15 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002351-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

CAROLINA ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON BRUNO DE LIMA FLORENCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 
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1002351-08.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI, CAROLINA ALMEIDA FERRACIOLLI EXECUTADO: MAYCON 

BRUNO DE LIMA FLORENCIO Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte devedora, 

bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de 

Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias; 

2. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do 

débito, e conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, 

PROCEDA-SE com a PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado; 3. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve a presente como 

M A N D A D O / O F Í C I O / C A R T A  P R E C A T Ó R I A / C A R T A  D E 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Expeça-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001244-60.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI, CAROLINA ALMEIDA FERRACIOLLI EXECUTADO: LUIZ 

CARLOS DE CARVALHO Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte devedora, bem 

como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo 

Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias; 2. 

Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do 

débito, e conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, 

PROCEDA-SE com a PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado; 3. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve a presente como 

M A N D A D O / O F Í C I O / C A R T A  P R E C A T Ó R I A / C A R T A  D E 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Expeça-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001244-60.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI, CAROLINA ALMEIDA FERRACIOLLI EXECUTADO: LUIZ 

CARLOS DE CARVALHO Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte devedora, bem 

como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo 

Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias; 2. 

Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do 

débito, e conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, 

PROCEDA-SE com a PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado; 3. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve a presente como 

M A N D A D O / O F Í C I O / C A R T A  P R E C A T Ó R I A / C A R T A  D E 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Expeça-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009462-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1009462-43.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JULIO APARECIDO DA SILVA 

REQUERIDO: SANTANA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. Vistos, etc. Acolho o pedido do advogado da parte Autora, feito na 

audiência de conciliação, com efeito, DECIDO: 1- DEFIRO prazo de 05 dias 

ao advogado da Requerente, para fornecer novo endereço da parte 

Requerida, sob pena de extinção. 2- Após, Designe-se audiência de 

conciliação. 3- INTIMEM-SE as partes para comparecimento na audiência a 

ser designada de acordo com a pauta de acordo com a pauta e critérios 

deste Juízo; Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. As providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012591-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 15/02/2018 17:45. Segunda-feira, 15 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013032-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ROBERTO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO COSTA NASCIMENTO (REQUERIDO)

EGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para manifestar-se quanto ao AR devolvido no id. 7258829, p.1, 

sendo que caso haja interesse no prosseguimento do feito, deve o autor 

informar novo endereço para citação do requerido Leonardo Costa 

Nascimento, no prazo de 05 dias. Após manifestação, concluso. As 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013063-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRACAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) para que se MANIFESTE acerca da 

CERTIDÃO ID: 11354040. Segunda-feira, 15 de Janeiro de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011918-80.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO COLACO DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

RODRIGO SALDELA BISCARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DOUGLAS DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011918-80.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO COLACO DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

RODRIGO SALDELA BISCARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DOUGLAS DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007763-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SCAPINELLO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/02/2018 13:30. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BERGAMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

RODRIGO VITEK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 02/04/2018 08:45. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005877-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR GASPAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/02/2018 14:15. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009800-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKTIANA DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1 - Certifique-se quanto à eventual citação/intimação da 

Requerida para audiência realizada, vindo-me concluso em localizador 

próprio caso o ato tenha sido realizado tempestivamente; 2 - Caso o ato 

não tenha se perfectibilizado, designe-se nova audiência de acordo com a 

pauta deste juizado, expedindo-se o necessário; Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012664-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON JOHNNY COSTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/02/2018 14:45. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008982-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO AUGUSTO VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALBANISA DE OLIVEIRA CARLUCCI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008640-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASTOR ESSENCIAS AROMATICAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADECIR PELLEGRINI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011939-85.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLE CRISTINA PINHO COSTA BOLITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011939-85.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: TATIANE FERREIRA 

EXECUTADO: KELLE CRISTINA PINHO COSTA BOLITO Vistos, etc. Em 

análise detida dos autos, verifico que houve um equívoco na decisão 

proferida em Mov. 2149168, uma vez que a expedição de edital seria para 

intimação da executada acerca da constrição efetivada, e não citação 

acerca do ajuizamento da ação. Deste modo, tenho por bem CHAMAR O 

FEITO À ORDEM, tornando sem efeito o despacho alhures e com escopo 

de regularizar o feito, decido: Com efeito, em atenção ao pedido formulado 

em Id 2149167, INTIME-SE a devedora POR EDITAL acerca da penhora 

realizada nos autos via BACENJUD (Id 2149159) concedendo-lhe o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentar embargos (art. 915, do CPC) 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo nos autos manifestação do 

executado, CERTIFIQUE-SE, e INTIME-SE a exequente para requerer o que 

entender de direito, isto no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011003-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO NESI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR LUIZ FERRARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011003-26.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ERCILIO NESI - ME 

REQUERIDO: ALMIR LUIZ FERRARI Vistos, etc. Acolho pedido da Autora, 

razão que DECIDO: 1- SUSPENDE-SE o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias; 

2. Ultrapassado o aludido prazo, o AUTOR fica desde já INTIMADO para 

requerer o que de direito para prosseguimento do feito, independente de 

nova intimação, sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO. 3. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem 

os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 15/02/2018 15:00. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DOS SANTOS DE BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009616-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A M DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/02/2018 16:45. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012335-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003643-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR NEVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002733-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008550-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 550 de 1153



Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIONICE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007671-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMPORIO DAS EMBALAGENS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY NEVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008828-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO AUGUSTO VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA FRANCISCA NOVAES (REQUERIDO)

 

AR NEGATIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009471-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA BORGER COUTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012464-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012464-33.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA REQUERIDO: VALDIRA RODRIGUES DA 

SILVA Vistos, etc. Considerando o petitório de Id 9841164, informando o 

cumprimento de sentença, DECIDO: 1- Intime-se o exequente para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob de preclusão. 2- Transcorrido 

o prazo, o que deverá ser CERTIFICADO, conclusos para deliberação. 

Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA 

de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008826-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA TAIS GRAPIGLIA TOZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA STEFANY COSTA LEITE OAB - MT23331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLIANE GISELY DA SILVA (REQUERIDO)

MIGUEL ROBSON VALADAO BORGES (REQUERIDO)

JUCILENE MACIEL MENDES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007792-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO HASSELSTROM (REQUERIDO)

AGNEIA LUCIANA LOPES DE SIQUEIRA HASSELSTROM (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011987-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL ARGENI SAMPAIO FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

 

Certifico, que o(a) Promovido(a) foi devidamente intimado(a), por meio de 

seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) dias cumprisse 

voluntariamente a sentença, deixando transcorrer o prazo sem o devido 

pagamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009665-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA SERPA VALE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 08:00. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007397-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JUNIOR TEODORO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1007397-75.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RAFAEL JUNIOR TEODORO 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: DEBORA DOS SANTOS Vistos, etc. Passo 

a análise dos pedidos da Autora. Considerando que nos Juizados 

Especiais o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da 

Lei nº. 9.099/95); Considerando ainda que a Lei n° 9.099/95 

expressamente prevê que as intimações podem ser feitas da mesma 

forma prevista para a citação, ou por qualquer outro meio idôneo de 

comunicação, a teor do disposto em seu art. 19; Com efeito, DECIDO: 1- 

Anote-se o endereço da Requerida conforme informado pela Autora Id 

9388929. 2- DESIGNE data para audiência de conciliação, conforme 

critérios e pauta deste Juizado. 3- Após, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

Requerida VIA TELEFONE, através de ligação, no número indicado pela 

Autora no (9388929). 4- Se negativa a diligência alhures, DEFIRO, 

intimação através de MANDADO, conforme endereço declinado no (Id 

9388929). Sirva o presente como MANDANDO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010752-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIA ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO OAB - MT0018939A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010752-08.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JUVENIA ZIMMERMANN 

REQUERIDO: SEVERINO BARBOSA Vistos. Os autos vieram conclusos a 

analise dos pedidos da parte exequente. Pois bem. O artigo 139, inciso IV, 

do Código de Processo Civil, diz: “Art. 139: O juiz dirigirá o processo 

conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 

O dispositivo legal mencionado trouxe para a execução pecuniária 

possibilidades antes não previstas no Código de Processo Civil/1973. 

Anoto que a lei anterior, em seus artigos 461 parágrafo 5.º e 461-A, 

parágrafo 3.º, do CPC/1973, previa possibilidade de medidas específicas 

para garantir o cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (tutela 

específica). Buscava, assim, a lei, garantir a efetivação da ordem judicial, 

com obtenção do resultado prático equivalente. Todavia, essa 

possibilidade não existia para a execução pecuniária. A novidade trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil no artigo supracitado amplia os 

poderes do juiz, buscando dar efetividade à medida, garantindo o 

resultado buscado pelo exequente. Assim, a lei estabelece que, compete 

ao juiz, na qualidade de presidente do processo, determinar todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham, por objeto, prestação pecuniária. Dessa forma, a 

nova lei processual civil adotou o padrão da atipicidade das medidas 

executivas também para as obrigações de pagar, ampliando as 

possibilidades ao juiz que conduz o processo, para alcançar o resultado 

objetivado na ação executiva. Tais medidas, todavia, não poderão ser 

aplicadas indiscriminadamente. Entendo necessário, s. m. j., que a 

situação se enquadre dentro de alguns critérios de excepcionalidade, para 

que não haja abusos, em prejuízo aos direitos de personalidade da 

executada. Assim, as medidas excepcionais terão lugar desde que tenha 

havido o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito, 

havendo indícios que o devedor usa a blindagem patrimonial para negar o 

direito de crédito ao exequente. Ora, não se pode admitir que um devedor 

contumaz, sujeito passivo de diversas execuções, utilize de subterfúgios 

tecnológicos e ilícitos para esconder seu patrimônio e frustrar os seus 

credores. A medida escolhida, todavia, deverá ser proporcional, devendo 

ser observada a regra da menor onerosidade ao devedor (artigo 805 do 

Código de Processo Civil). Por fim, necessário observar que a medida 

eleita não poderá ofender os direitos e garantias assegurados na 

Constituição Federal. Todavia, a gama de possibilidades que surgem, a fim 

de garantir a efetividade da execução, são inúmeras, podendo garantir 

que execuções NÃO SE PROTELEM NO TEMPO, nem que os devedores 

usem do próprio processo para evitar o pagamento da dívida. O Enunciado 

nº 48 do ENFAM analisa expressamente a possibilidade de imposição de 

medidas coercitivas para a efetivação da execução pecuniária. Diz o 

referido enunciado: “O art. 139, inciso IV, traduz um poder geral de 

efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o 

cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do 

cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em 

títulos”. O caso tratado nos autos se insere dentre as hipóteses em que é 

cabível a aplicação do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Isso porque o processo tramita desde o início do ano 2016 sem que 

qualquer valor tenha sido pago ao exequente. Todas as medidas 

executivas cabíveis foram tomadas, sendo que a executada não demostra 

qualquer interesse na solução pacífica e menos onerosa para resolver a 

demanda, pois, não paga a dívida, não indica bens à penhora, não faz 

proposta de acordo e sequer cumpre de forma adequada as ordens 

judiciais, frustrando a execução. Então, se a executada não tem como 

solver a presente dívida, não tem recursos para manter um veículo. Se, 

porém, mantiver referido bem, poderá, certamente, quitar a dívida, razão 

pela qual a medida coercitiva poderá se mostrar efetiva. Com efeito, 

objetivando a EFETIVAÇÃO da presente execução, nos termos dos artigos 

4.º e 8.º e 139, todos, do Código de Processo Civil acolho em parte os 

pedidos formulados pelo exequente, razão que DECIDO: 1- OFICIE-SE o 

Departamento de Trânsito Nacional - DETRAN, para que suspenda a 

Carteira de HABILITAÇÃO do executado SEVERINO BARBOSA, CPF 

369.091.731-04, até o pagamento da presente dívida ou ulterior 

deliberação. 2- EXPEÇA-SE MANDADO de CONSTATAÇÃO PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para saldar o débito em 

execução, no endereço informado pelo exequente, em Id 11290284, 

ATENTANDO-SE a ordem de IMPENHORABILIDADE disposta no art. 833 do 

Novo Código de Processo Civil; Uma vez restando frutífera a penhora, 

INTIME-SE a executada, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de DEFESA, nos termos do art. 915 do Novo Código de 

Processo Civil; Restando infrutífera a diligência, intime-se o exequente 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Serve a presente decisão como MANDADO/CARTA DE 

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO/OFÍCIO E CARTA PRECATÓRIA. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009669-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MANOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 08:15. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010014-88.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo as partes para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca do cálculo realizado pela 

contadoria, sob pena de PRECLUSÃO;

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002715-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELI PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002715-77.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JUCIELI PEREIRA BRITO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de reclamação em que a 

parte promovente, devidamente intimada para comparecer à audiência de 

conciliação, não compareceu (art. 19, §2º, da Lei 9.099/95). É o sucinto 

relatório. Decido. O não comparecimento da parte promovente à audiência, 

devidamente intimada, gera a extinção do feito. Posto isso, extingo o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 

9099/95. Em razão da falta injustificada do requerente, CONDENO o 

mesmo ao pagamento de custas judiciais nos termos do Enunciado nº 28 

do FONAJE. Certificado o trânsito em julgado, independente do pagamento 

das custas, arquivem-se os autos, com anotação de eventual pendência 

às margens do Cartório Distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012618-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BIFI DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/02/2018 15:00. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009678-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE GONCALVES TIBUCHESKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 08:30. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007123-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007123-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001833-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006246-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ARAUJO BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1006246-74.2017.8.11.0015 REQUERENTE: KATIA ARAUJO BATISTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Os autos me vieram conclusos em razão do certificado em 

mov. id. n° 11280368, onde a autora informa que a requerida novamente 

suspendeu os serviços de energia elétrica em sua Unidade Consumidora. 

Pois bem. Compulsando detidamente os autos verifico que foi concedida 

tutela antecipada nos autos, onde foi determinado que requerida se 

abstenha de suspender os serviços de energia à autora, enquanto o 

débito se encontra em discussão, sendo determinada a realização de uma 

vistoria na Unidade Consumidora da autora, a qual não foi realizada pela 

demandada até o momento. Diante do exposto, determino que a requerida 

RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica à autora, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, bem como se ABSTENHA de realizar nova 

suspensão, até ulterior deliberação deste Juízo. Determino, ainda, que a 

requerida realize uma vistoria na Unidade Consumidora da autora, juntando 

o laudo aos autos no prazo de 10 (dez) dias. No mais, determino que seja 

expedido mandado para o Oficial de Justiça compareça à residência da 

autora, e realize uma avaliação de quantos e quais são os eletrônicos 

(objetos que utilizam-se de energia elétrica), bem como quantos pontos de 
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lâmpadas são utilizadas na residência, certificando ainda sobre o tamanho 

da casa e quantas pessoas residem na mesma. Após, retornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, com a urgência que o caso 

requer. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001897-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009680-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO)

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 09:00. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009680-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO)

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 09:00. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002035-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MEIRE SANTOS VIEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007442-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA LORINI SIMIONI (REQUERENTE)

GENOIR SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 09:15. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010635-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DA COSTA LEITE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011452-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGINIO GENARO NUNES (REQUERIDO)

LUCIENE SOARES FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/02/2018 16:15. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010096-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIA DO NORTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JUNIOR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 
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Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRA DIAS PAPUCCI OAB - SP274469 (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ALVES CALCADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE DA SILVA JARA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) 

advogado(s) do(a) Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, 

manifeste(m) acerca da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa 

Brasileira de Correios e telégrafos. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009627-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CALLEGARO SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/02/2018 17:00. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002681-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013349-81.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUCIO FRASSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON BREMIDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Acolho o pedido no ID n. 9720440. Com efeito, DECIDO: 1- 

SUSPENDO o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, com o fito de que o autor 

diligencie em busca do endereço do requerido. 2- Transcorrido o prazo, 

intime-se o autor para dar andamento ao feito, no prazo 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013349-81.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUCIO FRASSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON BREMIDE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o autor para dar andamento ao 

feito, no prazo 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009648-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS NUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/02/2018 17:15. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020034-07.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente comprovou dentro do prazo legal, o 

recolhimento do preparo. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para 

que, no prazo de 10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001897-28.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

RONIELI SOUPINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001897-28.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RONIELI SOUPINSKI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Vistos, etc. 

ACOLHO o pedido formulado pela Requerente, sendo assim, DECIDO: 1- 

Cancelo Audiência de Conciliação designada para o dia 01/11/2017. 2- 

DETERMINO que seja DESIGNADA nova data para realização da audiência 

de conciliação, cite-se e intime-se a requerida no endereço indicado no Id 

10472687. 3. INTIMEM-SE as partes para comparecimento na audiência a 

ser designada de acordo com a pauta deste juízo; Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001897-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELI SOUPINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/02/2018 17:30. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009649-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 09:45. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011337-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON JOSE DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008367-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUIZ DOS SANTOS TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010446-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX RINALDO ARANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009670-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DA ROZA STABELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAVA TELECOMUNICACOES SINOP LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI OAB - MT10386/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 10:00. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011332-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA EIDILAINE CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARATELMA PEREIRA LUZ FLORES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011405-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL SOARES DE SA OAB - MT23896/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

brayon anderson gossler (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1009658-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERIDO)

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/02/2018 17:45. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010553-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MACEDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009694-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 10:15. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009697-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 10:30. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008919-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE DA COSTA SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012396-20.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P.R.G. DO NASCIMENTO CLINICA ODONTOLOGICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REI DAS PORTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO VOLFF CASEMIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 10:45. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO VOLFF CASEMIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 10:45. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009698-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDA ROSANI DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

ATLANTICA COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 
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designada para 20/02/2018 13:00. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010168-77.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DORNELES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURI RUSCHEL (EXECUTADO)

NELMO JOSE WIEGERT (EXECUTADO)

MARCIO RODRIGO WIEGERT (EXECUTADO)

NORBERTO OTILIO WIEGERT (EXECUTADO)

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

SILVANO ALOISIO WIEGERT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT0008750A (ADVOGADO)

THAISSA COSTA FIGUEIREDO DE SOUZA OAB - MT0015902A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DIAS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009698-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDA ROSANI DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

ATLANTICA COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 13:00. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002406-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO M. SILVA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO ALVES FERNANDES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008110-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR BORGES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEDROZO LOPES DA COSTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008109-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR BORGES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO FERREIRA BORGES 03399752105 (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010779-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO OLIVEIRA ROCHA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE ARCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002468-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL RAMOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 558 de 1153



(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001336-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012353-83.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J D MOLAS E FREIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO PINTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009699-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOICEMARA MARTINS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 13:15. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-28.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO GHISI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009704-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ANTUNES PARIZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 13:30. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009296-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GOMES DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ROSA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008748-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON MENDONCA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO GOMES NUNES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002156-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEILTON LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002545-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011774-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CAROLINE SANTANA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE GLEISE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009717-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBREMAC RECUPERADORA DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LEMES DA GRELHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CARTA DE INTIMAÇÃO Processo n. 

1009717-98.2017.8.11.0015 Promovente(s) Nome: EMBREMAC 

RECUPERADORA DE PECAS LTDA - ME Endereço: RUA COLONIZADOR 

ÊNIO PIPINO, 2205-B, - DE 1703 A 2333 - LADO ÍMPAR, SETOR 

INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 78557-460 Promovido(s) Nome: 

ANDRE LUIZ LEMES DA GRELHA Endereço: RUA DOS CAMBARÁS, 770, - 

DE 421/422 A 810/811, RESIDENCIAL JEQUITIBÁS, SINOP - MT - CEP: 

78552-108 Tipo de Ação [CHEQUE] Tipo de Citação Off-Line Valor da 

Causa: R$ 289,56 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop Audiência de 

Conciliação 20/02/2018 13:45 A presente carta, extraída dos autos da 

AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

da(s) parte(s) promovida(s), por todo o conteúdo da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste mandado, para 

comparecer(em), acompanhado(a, s) de advogado(s) habilitado(s), à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

promovida, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte promovente 

na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença 

de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Terça-feira, 16 de Janeiro 

de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013424-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FATIMA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009717-98.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

EMBREMAC RECUPERADORA DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LEMES DA GRELHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 13:45. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002470-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES MARCONDELI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002449-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEUDE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013318-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ PORCIUNCULA SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA GONCALVES CROSARA ABRAHAO OAB - MT10640/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013318-27.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MANOEL LUIZ PORCIUNCULA 

SARAIVA REQUERIDO: ATACADAO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido da 

parte exequente de Id 11182029. Com efeito, DECIDO: 1- EXPEÇA-SE 

MANDADO DE PENHORA e INTIMAÇÃO na BOCA DO CAIXA da empresa 

executada ATACADÃO S.A, bem como, EXPEÇA-SE MANDADO para se 

efetivar a CONSTRIÇÃO na BOCA DO CAIXA da empresa executada 

ATACADÃO S.A nesta urbe, nos endereços declinados no feito, DEFIRO 

REFORÇO POLICIAL, para o cumprimento da diligência. Conste no 

mandado o valor perseguido na presente execução, de acordo com a 

última atualização realizada no processo (Id 10257497); Havendo 

informação quanto o resultado da diligência alhures, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011606-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS NORTAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011606-02.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: POSTO DE MOLAS NORTAO 

LTDA - ME EXECUTADO: EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME 

Vistos, etc. Considerando petição de Id 9695498. DECIDO: 1- INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco dias) se manifeste, quanto ao 

petitório alhures mencionado, sob pena de preclusão. 2- Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser CERTIFICADO, conclusos para deliberação. Serve 

a presente como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO 

e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002442-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEUDE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010553-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PEDRO BURATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010553-83.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JAIR PEDRO BURATO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Vistos, etc. Em que pese 

a decisão proferida em mov. n.º 10634415 (estabelecendo a indenização 

dos danos morais em R$ 6.000,00), verifico que, quando iniciada a fase de 

execução do julgado, a parte executada s.m.j efetuou pagamento 

voluntário a maior do débito exequendo, conforme comprovante de 

pagamento juntado em ID nº. 10806298, no valor de R$14.159,05 

(quatorze mil cento e cinquenta e nove reais e cinco centavos), 

utilizando-se em seu cálculo como valor inicial para fins de atualização a 

quantia de R$ 10.000,00. Com efeito, tenho como imperioso chamar o feito 

à ordem, visando aclarar qualquer divergência quanto eventual pagamento 

a maior da condenação, DECIDO: 1. REMETAM-SE os autos para 

elaboração de cálculo judicial, o qual deverá descrever o montante devido 

à parte requerente, bem como, eventual saldo remanescente a ser 

liberado em favor da requerida, na proporção dos valores alhures; 2. Com 
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a juntada da planilha de cálculo judicial, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo COMUM de 05 (cinco) dias, se manifestem, sob pena de 

PRECLUSÃO; 3.Ultimada esta providência, tornem os autos conclusos 

para análise e deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009718-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 14:00. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEUDE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 14:15. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008600-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BLOCO NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRETAO DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. I - Cite-se conforme postulado (Oficial de Justiça), 

designando-se nova data para audiência de conciliação de acordo com a 

pauta deste Juizado Especial Cível; Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006245-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI PISONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO JOSE GADANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. I - Cite-se conforme postulado, designando nova data para 

realização da audiência de conciliação de acordo com a pauta deste JEC; 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011160-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN RODRIGUES VITORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO)

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1011160-84.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CRISTIAN RODRIGUES 

VITORIANO REQUERIDO: ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI 

Vistos, etc. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05(cinco) dias, se 

manifestar quuanto a correspondência devolvida em Mov. 11362473, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de ARQUIVAMENTO. 

Transcorrido o prazo alhures, com ou sem manifestação, certifique-se e 

volte-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012601-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVACI RODRIGUES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012601-15.2016.8.11.0015 REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: ALVACI RODRIGUES DA CRUZ 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que as partes compuseram e 

este juízo homologou o acordo (Id 5783956). Contudo, o exequente requer 

o cumprimento de sentença em razão do não cumprimento do acordo por 

parte do executado. Pois bem. Verifico que o acordo se refere a dois 

processos, este e o de n.º 8012597-75.2016.8.11.0015. Ao consultar os 

processos, constato, também, que a parte exequente pugna pelo 

cumprimento de sentença nos dois processos. Com efeito, INTIME-SE a 

exequente para manifestação, sobretudo, indicar qual processo pretende 

executar, no prazo de 05 (dias), sob pena de arquivamento, uma vez que 

as duas execuções versam sobre o mesmo titulo exequível. Transcorrido 

o prazo supra, certifique e volte-me os autos conclusos. As providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012399-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA BENTA DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 562 de 1153



(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 14:15. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009720-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO THIAGO LUSATTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 14:30. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILDO BATISTA ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 14:45. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. DO AMARAL - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) PROMOVENTE para que se 

manifeste acerca da CERTIDÃO/DILIGÊNCIA ID: 10458120. Terça-feira, 16 

de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010194-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DE LARA SOUZA (REQUERENTE)

ANA RODRIGUES DE LARA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CELESTINO RIBEIRO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 15:30. Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012597-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATIANE FERREIRA MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012597-75.2016.8.11.0015 REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: CATIANE FERREIRA MENDES Vistos, 

etc. Compulsando os autos verifico que as partes compuseram e este 

juízo homologou o acordo (Id 5783956). Contudo, o exequente requer o 

cumprimento de sentença em razão do não cumprimento do acordo por 

parte do executado. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o 

acordo se refere a dois processos, este e o de n.º 

8012601-15.2016.8.11.0015. Ao consultar os processos, verifico, 

também, que a partes exequentes pugnam pelo cumprimento de sentença 

nos dois processos. Com efeito, DECIDO: 1- INTIME-SE a exequente para 

manifestação, sobretudo, indicar qual processo pretende executar, no 

prazo de 05 (dias), sob pena de arquivamento, uma vez que as duas 

execuções versam do mesmo titulo exequível. Cumpra-se. As 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012137-25.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MENCATO & MENCATO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO SATURNO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012137-25.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: MENCATO & MENCATO LTDA - 

ME EXECUTADO: REINALDO SATURNO RODRIGUES Vistos, etc. DEFIRO o 

postulado em Id 9783174. Com efeito: 1. Expeça-se mandado de 

constatação e avaliação dos bens penhorados nos autos, Id 2157672. 2. 

Com o aporte da avaliação, INTIMEM-SE as partes, para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente, volte-me concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011311-33.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES & MARCONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELI CRISTIANE TOLOTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011311-33.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: RODRIGUES & MARCONI LTDA - 

ME EXECUTADO: GRAZIELI CRISTIANE TOLOTTI Vistos etc. DEFIRO o 

postulado pelo autor, tendo em vista que restaram infrutíferas as demais 

tentativas de satisfação do crédito. 1- EXPEÇA-SE MANDADO 

CONSTATAÇÃO, PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos 

bastem para saldar o débito em execução, no endereço informado pelo 

exequente, atentando-se a ordem de IMPENHORABILIDADE disposta no 

art. 833 do Novo Código de Processo Civil; 2- Uma vez restando frutífera a 

penhora, INTIME-SE o executado, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentação de DEFESA, nos termos do art. 915 do Novo Código de 

Processo Civil; 3- Restando infrutífera a diligência, intime-se o exequente 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Serve a presente decisão como MANDADO/CARTA DE 

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO/OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012494-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1012494-56.2017.8.11.0015 REQUERENTE: PEDRO AUGUSTO RAMOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos, etc. Acolho o 

pleito formulado pelo autor em mov. id. n° 11227866, razão porque 

intime-se a requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove nos 

autos o cumprimento da tutela antecipada, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais). ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011160-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN RODRIGUES VITORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO)

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDIANE AGUIAR DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013244-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO MINORO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012438-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO JHONATAN DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012438-35.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: CONSTANTINI & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: DIOGO JHONATAN DOS SANTOS Vistos, etc. Diante da 

exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, onde pugna 

pela realização de audiência de conciliação e, considerando o princípio da 

tentativa de conciliação que rege os feitos sob a égide dos Juizados 

Especiais, designo audiência de conciliação para o dia 22 de fevereiro de 

2018 às 9h00min. Intimem-se as partes para comparecimento. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010203-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE SOUZA GONCALVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERIDO)

ELETRO ENERGY MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 16:45. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001850-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002689-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANARA DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ante a ausência injustificada da parte Requerida DECRETO a 

sua REVELIA; todavia, considerando que a presunção que desta deriva 

admite prova em contrário, INTIME-SE pessoalmente a parte Requerente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, oferte IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO; bem como, esclarecendo que, caso seja de seu 

interesse poderá solicitar a nomeação de advogado(a) dativo(a). 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDE FAUSTINO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005945-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO MINHUK - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TV CAPITAL DE SINOP LTDA (REQUERIDO)

SANCHESE COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1005945-30.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOAO PEDRO MINHUK - ME 

REQUERIDO: TV CAPITAL DE SINOP LTDA, SANCHESE COMUNICACAO E 

MARKETING LTDA - ME Vistos. Os autos vieram conclusos à analise dos 

pedidos declinados no Termo e Audiência. 1- Dê início, consigno que nos 

Juizados Especiais, conforme Enunciado 141 do FONAJE “a microempresa 

e a empresa de pequeno porte, quando autoras devem ser representadas 

inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente.” 

2- Acolho o petitório da parte requerente, razão porque DECIDO: 

2.1-DESIGNE-SE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

conforme critérios e pauta deste Juizado, expeçam-se citação/intimação 

das requeridas, VIA MANDADO, no endereço declinado pelo Autor, 

atentando-se as observações explicitadas no Termo de Audiência de Id 

9020540. 2.2- Restando negativa a diligência, intime-se o autor para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. 

Após, de tudo CERTIFICADO, concluso para deliberação. Sirva o presente 

como MANDANDO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010222-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIMAR SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/02/2018 17:15. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011107-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOMES MENEZES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010501-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON MILITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze dias), juntando comprovante de endereço em seu nome, nos 

termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil (por exemplo, contrato de aluguel), uma 

vez que a comprovação da residência é essencial à aferição de 

competência do Juízo. Determino, ainda, que no mesmo prazo acima 

fixado, junte o extrato de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos 

oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que comprove que seu nome 

encontra-se negativado. Com o aporte, concluso para recebimento da 

inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010502-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARABA ARVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze dias), juntando comprovante de endereço em seu nome, nos 

termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil (por exemplo, contrato de aluguel), uma 

vez que a comprovação da residência é essencial à aferição de 

competência do Juízo. Determino, ainda, que no mesmo prazo acima 

fixado, junte o extrato de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos 

oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que comprove que seu nome 

encontra-se negativado. Com o aporte, concluso para recebimento da 

inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1010503-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO TEXEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze dias), juntando comprovante de endereço em seu nome, nos 

termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil (por exemplo, contrato de aluguel), uma 

vez que a comprovação da residência é essencial à aferição de 

competência do Juízo. Determino, ainda, que no mesmo prazo acima 

fixado, junte o extrato de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos 

oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que comprove que seu nome 

encontra-se negativado. Com o aporte, concluso para recebimento da 

inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010504-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que na presente demanda o(a) reclamante 

pugna seja excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

INTIME-SE o(a) requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 

aos autos extrato de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos 

oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que demonstre que seu nome 

encontra-se negativado. Com o aporte, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001753-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SERGIO MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/02/2018 10:00. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010506-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 09:00. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010507-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze dias), juntando comprovante de endereço em seu nome, nos 

termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil (por exemplo, contrato de aluguel), uma 

vez que a comprovação da residência é essencial à aferição de 

competência do Juízo. Determino, ainda, que no mesmo prazo acima 

fixado, junte o extrato de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos 

oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que comprove que seu nome 

encontra-se negativado. Com o aporte, concluso para recebimento da 

inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RITA BARBOSA CANGUCU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009730-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON TIAGO SUHETT VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/02/2018 10:30. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012523-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A.C.M. COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELYN NAIANA GIACOMELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 09:30. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009733-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/02/2018 13:00. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009731-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIGO REINALDO DE PONTES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/02/2018 10:45. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006586-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 09:45. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012474-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE NOELI CORREA DORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/02/2018 13:15. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004722-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU KAMINSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/02/2018 13:30. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012528-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO FORLAN PFINGSTAG GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 10:00. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012115-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LAURENTINO FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 10:15. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002515-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JOIAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO: 1002515-70.2017.8.11.0015 REQUERENTE: Nilson Joias 

EIRELI - EPP REQUERIDO: Alexandra Marcolina de Oliveira DATA E 

HORÁRIO: 07 de novembro de 2017, às 08h45. PRESENTES 

CONCILIADOR: João Paulo Cavalcante de Almeida REQUERENTE: Nilson 

Joias EIRELI - EPP / Carin Margarina Hubner de Oliveira ADVOGADA: Ana 

Paula Oliari OCORRÊNCIAS Feito o pregão e aguardados 15 minutos de 

tolerância, constatou-se a presença apenas do requerente, ausente o 

requerido, que não pôde ser intimado da presente audiência (id n. 

10414698). Instada a se manifestar, a advogada da requerida pugnou pelo 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de novo endereço. Nesta 

oportunidade, redesignou-se a presente audiência para o dia 12/02/18 

08:30, saindo as partes intimadas a ela comparecerem sob pena de 

arquivamento do processo. Nilson Joias EIRELI - EPP / Carin Margarina 

Hubner de Oliveira Requerente Ana Paula Oliari Advogada João Paulo 

Cavalcante de Almeida Conciliador

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012481-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SIEVE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO LOURIVAL DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/02/2018 14:00. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009761-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/02/2018 14:15. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001831-82.2016.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013705-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APOLINARIO RAMOS (EXECUTADO)

MI PALETERIA PICOLE MEXICANO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

OSVANE RIBAMAR RAMOS (EXECUTADO)

YULI HISHIE BOIKO RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013705-42.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: ALCINDO DUTRA EXECUTADO: 

OSVANE RIBAMAR RAMOS, YULI HISHIE BOIKO RAMOS, JOSE 

APOLINARIO RAMOS, MI PALETERIA PICOLE MEXICANO COMERCIO E 

INDUSTRIA EIRELI - ME Vistos, etc. Considerando os Embargos à 

Execução opostos pela parte executada, DECIDO: 1. INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto 

aos embargos à execução, sob pena de PRECLUSÃO; 2. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE e 

tornem os autos conclusos para PASTA PRÓPRIA “minutar embargos à 

execução”. Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012465-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO HILARIO MESTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 10:45. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008069-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO MODANESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 13:00. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002294-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE KONZELMANN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010955-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUPIRES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010955-67.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 EXECUTADO: CONSTRUPIRES EIRELI - ME Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora em ID 2242293 

postula para realização de diligencias junto aos órgãos conveniados ao 

Poder Judiciário do Mato Grosso para encontrar o endereço do requerido. 

Pois bem, DECIDO: 1- INDEFIRO o pedido, visto que entendo que o 

Judiciário não é órgão consultivo, competindo ao Promovente diligenciar 

visando à localização do endereço da parte Promovida. 2- Com efeito, 

deverá o AUTOR ser INTIMADO para requerer o que de direito para 

prosseguimento do feito no prazo de 5 dias, sob pena de EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009742-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FAZZIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR FAZZIO SOARES OAB - PR83347 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 13:15. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003128-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZILIO ZANETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ELIAS REIS OAB - PR38577 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CARTA DE INTIMAÇÃO Processo n. 

1003128-90.2017.8.11.0015 Promovente(s) Nome: BRUNA GABRIELA 

ZILIO ZANETTE Endereço: AVENIDA DOS INGÁS, 1513, ap. 202, - DE 1327 

A 1645 - LADO ÍMPAR, JARDIM MARINGÁ, SINOP - MT - CEP: 78556-246 

Promovido(s) Nome: TAM LINHAS AÉREAS S/A Endereço: AVENIDA 

JURANDIR, 856, JARDIM AEROPORTO, PLANALTO PAULISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04072-000 Tipo de Ação [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL] Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 0,00 Juízo Juizado 

Especial Cível de Sinop Audiência de Conciliação 22/02/2018 13:30 A 

presente carta, extraída dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO 

acima-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO da(s) parte(s) 

promovida(s), por todo o conteúdo da petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte integrante deste mandado, para 

comparecer(em), acompanhado(a, s) de advogado(s) habilitado(s), à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

promovida, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte promovente 

na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença 

de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Quarta-feira, 17 de Janeiro 

de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002364-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011468-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIR DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003128-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZILIO ZANETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ELIAS REIS OAB - PR38577 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 13:30. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011471-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011473-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LINO ANDRADE SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009149-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE SPERANDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011483-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSNEI ANTONIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002086-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEU VAZ SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011484-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR ANDRADE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006676-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO RICARDO GALVAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 13:45. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002191-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCOM JHONATAN PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012539-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA TEREZINHA BOHNEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 14:00. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS COSTA DE LACERDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO WILSON DA CRUZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004924-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 14:15. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013334-15.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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N. BOLOGNESI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO)

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOFLORA - PROJETOS E LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002744-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINA DOS SANTOS MARECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012920-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLY SILVA GUIDO (REQUERENTE)

KLEBER ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

WILLIS DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1012920-68.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RAFAELLY SILVA GUIDO, 

KLEBER ALMEIDA DE SOUZA REQUERIDO: WILLIS DA SILVA RODRIGUES, 

DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL Vistos, etc. Nos 

termo do art. 300, § 2º, do CPC/2015, INTIMEM-SE as demandadas para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem nos autos, apresentando 

justificação prévia. Sem prejuízo da providência alhures, CITEM-SE as 

reclamadas dos termos da presente ação, bem como, INTIMEM-SE para 

comparecimento na audiência de conciliação, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, de tudo certificado, façam os autos conclusos 

para apreciação da tutela. Cumpra-se, servindo presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012920-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLY SILVA GUIDO (REQUERENTE)

KLEBER ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

WILLIS DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 28/02/2018 08:30. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI APARECIDA ANDRADE DO AMARAL MORELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002532-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO FERREIRA BORGES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) EXEQUENTE, para que se manifeste 

acerca da CERTIDÃO ID: 11383180. Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Vistos, etc. Intime-se o autor 

para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o 

comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo. Devidamente emendada, concluso para recebimento da inicial e 

análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON MACHADO VIANA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Vistos, etc. Intime-se o autor 

para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o 

comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo. Devidamente emendada, concluso para recebimento da inicial e 

análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009859-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALCYR MIRANDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 15:00. Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004677-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/02/2018 15:00. Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007690-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - PR44016 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 15:15. Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009801-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/02/2018 15:15. Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007690-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - PR44016 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 15:15. Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005022-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO PAULO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 15:30. Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005283-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JUSTINO BATISTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/02/2018 16:00. Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012129-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEFOR INDUSTRIA DE SORVETES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MONTERREY EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 16:00. Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012519-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA CAIRES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA GROFF OAB - MT21988/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/02/2018 17:15. Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006084-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA THAMIRES NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006084-79.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA THAMIRES 

NASCIMENTO SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. A requerente MARIA 

THAMIRES NASCIMENTO SANTOS ajuizou AÇÃO DE ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, Em face da empresa VIVO S/A. Em apertada 

síntese, insurge-se a parte Requerente contra negativação indevida por 

parte da Requerida, tendo em vista a inexistência de relação contratual. 

DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente 

ação, visando ANULAÇAO DO NEGOCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO e IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com a Requerida, teve 

seu nome lançado no SPC/SERASA, sem qualquer aviso prévio. Sobre o 

tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória 

negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, 

porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas 

pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a 

distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição 

processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Em anexo a inicial a parte Requerente junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Requerida apresenta gravações 

telefônicas que comprovam que a contratação dos serviços existiu, 

mesmo assim a Requerente insurge-se pela inexistência do negocio 

jurídico. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Requerente e inverter o ônus da 

prova, desincumbindo-se, portanto a Requerida, de seu ônus probatório, 

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, vez que o áudio está 

claramente exposto com os dados do CPF, Data de Nascimento, Endereço 

e até mesmo telefones de contato da Requerente, contatos estes que 

constam na fatura tanto com SMS e chamadas de voz. O ônus da prova 

dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do 

réu (art. 373, II, do CPC). Contudo, verifica-se dos autos que a impugnação 

apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação, pois a Requerente não demonstra que tem razão. Sendo 

assim, diante dos fatos narrados e documentos acostados aos autos, 

entendo que não houve a comprovação de qualquer atitude ilícita praticada 

pela Requerida, sendo imperioso o indeferimento dos pedidos elencados 

na exordial. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte 

Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o 

valor de cada causa, nos termos do artigo 81 do CPC. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Requerente. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000710-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS CAYO TANAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 04/04/2018 14:45. Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001407-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA DE ALBUQUERQUE VOLPATO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO OAB - MT0018402A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEDSON ROGERIO DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001407-06.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LEIA DE ALBUQUERQUE 

VOLPATO GONCALVES REQUERIDO: GLEDSON ROGERIO DUARTE 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não foram esgotadas 

todas as vias disponíveis para encontrar o Executado. Razão pela qual 

INDEFIRO o pedido de ID n.º 10798749, tendo em vista que o ônus de 

encontrar a Executada é da parte Exequente. INTIME-SE a exequente para 

manifestar no feito e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012374-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAISY CRISTINA BOTER FERRAZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012374-25.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: DAISY CRISTINA BOTER FERRAZ Vistos, etc. Diante da 

penhora realizada nos autos. DECIDO: 1- Designe-se AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, nos termos do artigo 53 § 1.º da Lei 9.099/95. 2- 

INTIMEM-SE as partes para comparecimento na audiência a ser designada 

de acordo com a pauta de acordo com a pauta e critérios deste Juízo; 

Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA 

DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. As providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007598-67.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002389-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KALUGA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA ANDRADE SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 16:30. Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007597-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007594-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007599-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007593-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011637-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. ACOLHO a justificativa apresentada pela parte Requerente 

(id nº 8328337), por intermédio de sua nova patrona constituída nos autos; 

2. DESIGNE-SE nova audiência de conciliação, conforme pauta deste 

Juízo, expedindo-se intimação à parte Requerida, eis que já devidamente 

citada; 3. Deixo de decretar a REVELIA da parte Requerida, eis que a 

solenidade anterior restou prejudicada pela ausência da parte Requerente; 

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011637-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 17:00. Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013076-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYSON SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013076-68.2016.8.11.0015 REQUERENTE: WALLYSON SANTOS SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Considerando petitório 

em Id 7360403 , tenho por bem, em respeito ao contraditório, conceder a 

parte Autora vistas dos autos para se manifestar. Com efeito, intime-se a 
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parte Autora, para que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste, sob pena 

de preclusão. Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE e encaminhem os autos para prolação de sentença. 

Cumpra-se. As providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013058-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR SILVA BRANDAO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013076-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYSON SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

do(s) Depósito Judicial realizado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007595-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001482-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LINDONOR PACHECO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 17:30. Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002956-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CAROLINE TESSARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007596-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002954-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR NEVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007592-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS MARCIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MIGUEL SANCHEZ PEREZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/02/2018 10:15. Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1004430-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002479-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TENIER COELHO ARAUJO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1002479-62.2016.8.11.0015 REQUERENTE: VILMAR SOARES REQUERIDO: 

JOSE TENIER COELHO ARAUJO JUNIOR Vistos, etc. Considerando que 

não há nos autos certeza quanto a intimação do requerido, DECIDO: 1. 

DESIGNE-SE nova data para realização da audiência de conciliação, de 

acordo com a pauta deste juízo; 2. INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento, para tanto, EXPEÇA-SE mandado de intimação do 

requerido, consigno que deverá ser certificado no mandado o resultado da 

diligencia; Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008091-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE MARTINS DE PROENCA LOPES - ME (REQUERIDO)

MONDIALLE DESIGN INDUSTRIA DE BANHEIRA E SOLAR LTDA. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/02/2018 17:45. Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004441-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004437-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE ARAUJO BRUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004439-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO VINICIUS DE CAMPOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012500-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA CONCEICAO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010988-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO SAQUETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA SAQUETTI OAB - MT12936/O (ADVOGADO)

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI OAB - MT0011350A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MACGVEYVER SANTOS ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Em atenção aos argumentos lançados em petitório de mov. n.º 

24, e visando estancar eventual arguição de nulidade, DETERMINO A 

CITAÇÃO POR EDITAL do executado, em consonância com o enunciado 

n.º 37 do Fonaje,in verbis: ?ENUNCIADO 37 ? Em exegese ao art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no 

art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação 

editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, 

os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil.? Dessa forma, expeça-se 

edital para citação do executado, devendo o mesmo ser afixado na sede 

do Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 

(quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a 

nomeação de bens à penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á 

ao arresto de bens. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFER EDILAINE COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES 

PAGOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por JHENIFER 

EDILAINE COSTA DOS SANTOS em face de SPE - ATALAIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e AM3 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA – EPP. Em sua petição inicial a parte Requerente 

afirma que pactuou contrato para a aquisição de um imóvel situado no 

Jardim Bougainville em 23.09.2014. Após a celebração adimpliu com o 

valor de R$ 13.753,21 (treze mil e setecentos e cinquenta e três reais e 

vinte e um centavos) compreendendo à entrada no valor de R$ 3.725,44 

(três mil e setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) 

e 19 (dezenove) parcelas referentes ao período de novembro/2014 a 

maio/2016. Aduziu que não teria condições de arcar com as parcelas e 

solicitou a devolução dos valores gastos o que lhe foi negado. Sustenta 

nulidade de cláusula contratual por abusividade, postulou ainda a 

condenação das partes Requeridas em danos morais. Com relação a 

PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA da segunda Requerida, AM3 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP, ante a incidência das 

normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, visto ser notória a 

relação de consumo estabelecida entre as partes, impõe-se o 

reconhecimento da legitimidade passiva da segunda Requerida para 

figurar no polo passivo. O CDC estabelece a solidariedade da 

responsabilidade de todos os fornecedores que atuem na cadeia de 

fornecimento do produto ou serviço. No presente caso, em que pese não 

seja a segunda Requerida a responsável pela construção do loteamento, é 

inegável a participação desta na negociação. Incumbe destacar que, no 

contrato de compra e venda entabulado entre as partes (id nº 3662551) a 

segunda Requerida aparece nominalmente apresentada como 

representante da primeira Requerida. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COMISSÃO 

DE CORRETAGEM PAGA PELO COMPRADOR. COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL NA PLANTA PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. 

IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO SHOWROOM DA INCORPORADORA. 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS E FINALIDADE DA LEI 11.977/2009. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA EDITADA NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 

N.º 71003673605 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS REUNIDAS. DEVER DE 

RESTITUIÇÃO, NA FORMA SIMPLES. As rés são partes legítimas para 

responderem a presente ação. Conforme disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, confere-se responsabilidade a todos aqueles que 

participam da cadeia de fornecimento. E a empresa Imobiliária Muck 

constou no logotipo do recibo emitido na fl. 31. Assim, o consumidor 

poderá à sua escolha, exercitar sua pretensão contra todos os 

fornecedores ou, contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas contra um, 

conforme o art. 7º, § único, do CDC: "Tendo mais de um autor a ofensa, 

todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos 

nas normas de consumo." Da mesma forma, não importa se o responsável 

pelos danos ocasionados ao requerente foi um ou outro dos integrantes 

da cadeia de fornecimento em questão. Está, pois, desobrigado o 

consumidor de saber quem é a parte legítima para responder à demanda. 

Portanto, é de ser reconhecida a responsabilidade solidária entre as 

empresas da cadeia de fornecimento, ressaltando que eventual direito de 

regresso resta preservado. A parte autora adquiriu o imóvel junto ao 

showroom da construtora. Não houve nenhuma aproximação útil entre 

comprador e vendedor, o que desautoriza a cobrança da comissão de 

corretagem. Além disso, a compra do imóvel se deu por intermédio do 

programa social "Minha Casa, Minha Vida", instituído pela Lei 11.977/2009, 

matéria que já foi objeto de análise perante as Turmas Recursais Cíveis 

Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização nº 71003673605, 

no qual foi decidido, inclusive, com a edição de súmula: "É cabível a 

restituição simples da comissão de corretagem paga pelo mutuário do 

Programa Minha casa Minha Vida, ainda que expressamente contratada". 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005506589, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 16/09/2015 – grifo nosso) 

Desta forma REJEITO a PRELIMINAR suscitada e por não vislumbrar 

questões de nulidades passo a análise do mérito. Em sua petição inicial a 

parte Requerente insurge-se contra a restituição de apenas 77% (setenta 

e sete porcento) dos valores pagos; por seu turno, as partes Requeridas 

aduzem que tais percentuais encontravam-se previstos no contrato. Em 

se tratando de relação de consumo o art. 51, CDC permite a revisão das 

cláusulas consideradas abusivas. Tem-se por abusiva, nos termos do 

inciso IV do referido artigo aquela cláusula que estabelece vantagem 

exagerada ao fornecedor em detrimento do consumidor. Neste ponto 

cumpre observar que o parágrafo único da Cláusula 14ª conflita com 

entendimento pacífico do STJ, consistente na Súmula 543, in verbis: Na 

hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - 

integralmente, em caso de culpa exclusivado promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. Portanto, se por um lado autoriza-se a 

retenção parcial do saldo já adimplido pela parte Requerente, por outro 

lado, tal restituição deverá ocorrer em parcela única. A jurisprudência do 

E. TJMT, calcada no entendimento pacificado do STJ tem aceitado um 

percentual de retenção entre 10% e 25% sobre o saldo adimplido pelo 

promitente comprador. Neste sentido destaca-se: RESCISÃO DE 

CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO 

POR CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DEVOLUÇÃO DAS 

QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 25% DO VALOR EFETIVAMENTE 

PAGO – POSSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM – CABIMENTO – 

DANO MORAL – INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição parcial das 

parcelas pagas pelo promitente comprador, nos casos em que deu causa 

ao desfazimento, admitido a retenção do percentual entre 10% a 25%. 

Válida a comissão de corretagem devidamente informada e contratada, 

não havendo que se falar em restituição em dobro ou em venda casada. 

Dano moral inexistente por ausência de ato ilícito ou conduta/cobrança 

abusiva. (TJMT, Ap 106930/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/10/2017, Publicado no DJE 06/11/2017 - grifo nosso). No presente 

caso, as cláusulas aderidas pela parte Requerente efetuam retenção 

acima deste limite uma vez que, além da multa contratual fixada em 10% 

sobre o valor do contrato (§3º da Cláusula 13ª), ainda ocorre o perdimento 

das arras, ou seja, o valor da entrada, na importância de R$ 3.725,44 (três 

mil e setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e 

somando-se a isto ainda ocorre a retenção de 23% (vinte e três porcento) 

sobre o saldo atualizado do valor já quitado à título de despesas 

administrativas, operacionais, promocionais e tributárias. A retenção 

integral do sinal pago pela parte Requerente, na presente hipótese é 

indevido; isto porque, conforme denota-se da Cláusula 17ª, o contrato 

pactuado entre as partes é assinado em caráter irrevogável. E, nesta 

situação conforme entendimento exposto pelo STJ no REsp 1056704 / MA: 

“Tratando-se de contrato que não prevê direito de arrependimento, as 

arras são confirmatórias”. E destaca-se: CONSUMIDOR E CIVIL. 

APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 

RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

SUCUMBÊNCIA. 1. Se o contrato não prevê o direito de arrependimento, as 

arras são tidas como confirmatórias, devendo a quantia despendida a 

esse título ser computada no montante do valor pago pela compradora, a 

ser restituído pela vendedora em parcela única, observado o direito de 

retenção do percentual equivalente à cláusula penal, sob pena de 

enriquecimento sem causa da construtora. 2. Inverto os ônus 

sucumbenciais, ante a sucumbência da parte apelada, porque a lei prevê 

que o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou e os 

honorários advocatícios. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. 

(TJDFT, Acórdão n.928865, 20150110117632APC, Relator: SILVA LEMOS, 

Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

09/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 315/324 - grifo nosso). 

Portanto, para fins de cálculos do valor a ser restituído, deverá ser 

considerado o valor total compreendendo o valor pago à título de sinal, 

bem como as parcelas adimplidas entre novembro/2014 a maio/2016, para 

posteriormente incidir o desconto de 23% (vinte e três porcento) que 

reputa-se razoável considerando o lapso temporal em que a parte 

Requerente manteve-se na posse do imóvel. Por fim, em que pese o 

esforço argumentativo da parte Requerente, não vislumbra-se que a 
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existência de danos morais na presente hipótese, eis que a retenção 

integral das arras, encontrava-se, primariamente prevista no contrato do 

qual a parte Requerente, teve acesso, declarou que leu sua integralidade 

e assinou. Somente com a revisão contratual nos termos supra que houve 

o reconhecimento do desequilíbrio contratual nascendo o direito da parte 

Requerente em ver-se restituída de valor proporcional. Exigir reparação 

moral nesta hipótese quase configurar-se-ia venire contra factum proprio, 

ou seja, comportamento contraditório no sentido de que, reitera-se, ao 

apor sua assinatura surge no papel a presunção de que a parte 

Requerente efetivamente leu os termos do contrato que assinava, 

sobretudo tendo em vista o valor do negócio envolvido. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação para RESCINDIR o contrato entabulado entre as partes referente ao 

Lote 16 da Quadra 07 do Jardim Bougainville e CONDENAR as partes 

Requeridas restituírem, solidariamente, o percentual de 77% (setenta e 

sete porcento) do valor total adimplido, R$ 13.753,21 (treze mil e 

setecentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos), após 

devidamente atualizado pelo INPC a partir do vencimento das respectivas 

parcelas e com incidência de juros legais à partir da última citação das 

parte Requeridas e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002258-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES BARRETO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006205-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS GLOSS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004508-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FREITAS SILVA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011943-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ROZO RANECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRIQUE ROSARIO PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Conforme o último pedido de Citação do réu se tornou 

infrutífera, devido ao motivo que o réu não reside no endereço citado, 

Assim intime-se a Autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, informe 

novo endereço, sob pena de extinção. As Providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MARTINS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte (s) 

Promovente (s) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente resposta 

aos embargos de declaração, com efeito infringente, opostos pela 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002209-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN GIL MACHADO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002209-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN GIL MACHADO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002209-04.2017.8.11.0015 REQUERENTE: QUEREN GIL MACHADO MELO 

REQUERIDO: VIVO S.A.  Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da 

disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” A requerente QUEREN GIL MACHADO MELO ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de VIVO S.A. Alega, em síntese, que teve seu 

nome negativado indevidamente por serviços jamais contratados. 

Primeiramente, não merece prosperar o pedido de improcedência da ação 

por ausência de juntada do comprovante original de negativação, eis que a 

boa fé é presumida e poderia ser facilmente afastada pela requerida, que 

dispõe de meios suficientes para trazer aos autos o solicitado documento 

original. Por não vislumbrar mais questões preliminares, passo ao exame 

do mérito da presente demanda. Inicialmente, há que se esclarecer que as 

disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da prova prevista 
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no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 

na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso 

em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação jurídica 

consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de experiência 

comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à falta de 

condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos 

autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de consumo pode e 

deve produzir provas capazes de ilidir as alegações feitas pelo 

consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova em favor 

da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, cabe ao réu 

manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos fatos 

alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos não 

impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos elementos suficientes a 

comprovarem a suposta contratação dos serviços por parte da autora. 

Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho como inexistentes 

os débitos que ensejaram na negativação do nome da autora. Diante da 

resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos débitos, é 

possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos morais. 

Antes mesmo de descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar 

esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, em caso de 

responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou 

omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a outrem 

e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato imputável ao 

agente. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do 

julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante 

transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...) Na concepção 

moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome da autora. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014) Assim, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome da 

autora; e para CONDENAR a requerida a pagar a autora o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao 

mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. 

Expeça-se ofício ao SPC para que proceda à baixa da negativação do 

nome da parte autora referente ao débito versado nos autos. Sem 

condenação ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002585-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENIR MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007427-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BERTOTI PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

CERTIFIQUE-SE que não houve o pagamento do débito, e conforme 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Caso não 

localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Serve o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002583-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002571-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE NOGUEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Samir Bennett Buainain OAB - MT0013373A (ADVOGADO)

DIOGENES DAMIANI DAMIAN GUIRADO PRATES OAB - MT0012434A 

(ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002457-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002454-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002438-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEUDE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008203-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte 

Requerente comprove nos autos a impossibilidade de comparecimento na 

audiência de conciliação anteriormente designada. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para 

decisão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002417-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA AUGUSTA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1002417-85.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MONICA AUGUSTA MONTEIRO 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos, etc. 1. Em 

análise detida dos autos, verifico que uma vez intimado para adimplir o 

débito exequendo no prazo legal (Mov. 11391136) o banco executado 

apresentou manifestação em ID. n. 11103381, aduzindo que não foi 

corretamente citado da presente ação e que não fora dado ao mesmo 

oportunidade para o exercício amplo do seu direito de defesa, de modo 

que postula sejam declarados nulos todos os atos posteriores à alegada 

citação nula, a fim de que seja designada nova audiência de conciliação. 

Pois bem, em que pese tenha o executado arguido que "o endereço 

fornecido na exordial corresponde ao endereço do Réu, mas o endereço 

para pelo qual o banco foi citado não esta correto, sendo este o motivo 

pelo não houve o comparecimento em audiência” (sic), ao compulsar os 

autos de maneira acurada vislumbro que quando as correspondências via 

correio visando a citação/intimação da instituição financeira ré restaram 

infrutíferas (ARs n. 5497275 e 7972264), a executada foi citada via 

telefone, conforme certidão elaborada pela Gestora Judiciária da 7ª Vara, 

nos seguintes termos “Certifico que a parte promovida foi devidamente 

citada por telefone, através da atendente Agatha, para comparecer na 

audiência designada para dia 27/07/2017 as 13:45.” (Mov. 8008925). 

Deste modo, tendo em vista que restaram inexitosas as diligências deste 

Juízo em cientificar o requerido dos termos desta ação via 

correspondência AR (eventos 5497275 e 7972264), e diante do petitório 

formulado pela exequente em movimentação n. 6685825, considerando 

que nos Juizados Especiais o processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade 

(art. 2º da Lei nº. 9.099/95), fora efetivada a citação do executado por 

telefone, conforme alhures mencionado. Com efeito, não vislumbro 

qualquer nulidade a ser declarada, razão pela qual o não acolhimento do 

petitório formulado pelo demandado em Id. 11103381 é medida que se 

impõe, devendo a ação prosseguir em seus ulteriores termos. 2. No mais, 

pelo postulado de Id 9306850 a parte exequente COMUNICA o NÃO 

cumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença por este 

Juízo. Posto isso, DECIDO: INTIME-SE a PROMOVIDA para que, CUMPRA 

IMEDIATAMENTE a OBRIGAÇÃO fixada na sentença, mormente para que 

PROMOVA o ENCERRAMENTO do desconto/abatimento mensal na folha de 

pagamento da autora, referente ao empréstimo consignado que fora 

discutido nos autos, isto no prazo de 24 horas. Fica desde já MAJORADA 

a MULTA DIÁRIA anteriormente fixada para R$ 300,00 (trezentos) reais, 

nos termos do art. 536, §1º, do CPC/2015. 3. Outrossim, constato que a 

exequente requer seja expedido o alvará do depósito judicial no valor de 

5.347,56 (cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis 

centavos), por se tratar do total depositado em juízo, e que o restante: 
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1.552,56 (mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis 

centavos) seja quitado pelo Requerido. Devidamente intimado para 

promover o pagamento espontâneo da condenação, isto no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10%, nos termos do artigo 475-J do 

CPC, o executado se manteve inerte. Assim, considerando que a 

exequente depositou em Juízo o valor creditado em sua conta referente ao 

empréstimo discutido nos autos conforme determinado na decisão 

proferida em Id. 5023282, e considerando que a executada não juntou 

qualquer documento hábil a demonstrar que adimpliu o débito exequendo 

nos termos da sentença transitada em julgada de Id. 9643350, entendo 

que o levantamento da quantia depositada em Mov. 5482619 pela autora é 

meio legítimo/hábil a satisfazer em parte o crédito perseguindo ante a 

inércia do devedor em pagar a obrigação. Diante do acima exposto, 

levando-se em conta que já encontra-se nos autos depósito judicial 

efetivado pela parte Requerente quanto ao valor que havia recebido em 

sua conta bancária pela parte Requerida, tal valor deverá ser utilizado 

para saldar o valor da condenação, motivo pelo qual DEFIRO a expedição 

de alvará, na forma postulada pela exequente em Mov. 11366138. 

PRECLUSA A VIA RECURSAL, certifique-se o trânsito em julgado da 

presente decisum e expeça-se o competente ALVARÁ em favor da parte 

Requerente para levantamento do valor indicado no id nº 5482619. 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

remanescente do débito pertinente à condenação conforme petitório 

apresentado em Id. 11366138, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 

Oportunamente, concluso para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010506-46.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISOTETO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA DE SOUZA COSMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010506-46.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: PISOTETO MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ELIANA DE SOUZA COSMO 

Vistos, etc. 1- INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao SPC e 

SERASA, uma vez que, entendo, salvo melhor juízo, que deverá/poderá a 

parte diretamente realizar estes atos, cabendo ao Poder Judiciário tão 

somente expedir uma CERTIDÃO DE DÍVIDA, o que desde já 

AUTORIZO/DETERMINO a expedição da referida certidão, pela Secretaria 

da Vara, caso seja requerido pela exequente. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005234-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FLORES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, consoante disposição do artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço 

é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas;” Oportuno mencionar 

que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos 

os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como 

as razões determinantes da decisão, como limites ao livre convencimento 

do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova 

admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar 

cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O magistrado 

tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a 

realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao 

constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente 

força probante para nortear e instruir seu entendimento (...)”. (STJ, REsp. 

102.303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, julg. 17.05.1999). Apenas para melhor 

situar a questão, cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR 

INSCRIÇÃO INDEVIDA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, formulada por 

MARIA APARECIDA FLORES NUNES, em face de TIM CELULAR S.A., 

alegando, em apertada síntese, que fora surpreendido com cobranças 

indevidas de débitos e, ainda, com a informação de que seu nome estaria 

negativado pelos supostos débitos. A parte reclamada apresentou 

contestação, aduzindo que tão logo quanto soube da fraude ocorrida com 

os dados da autora, realizou a baixa dos registros. Assevera ainda, não 

restarem configurados danos morais. Por não haver argüição de 

preliminares, nem visualizar questões de nulidades pendentes de 

julgamento, passo a análise do mérito da lide. No presente caso, era 

incumbência da requerida comprovar suas alegações, consoante dispõe o 

artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, no entanto, apenas aduz 

em sua defesa que os fatos não passam de mero aborrecimento. Logo, 

tenho como imperioso reconhecer INDEVIDO o DÉBITO que deu azo a 

inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. 

Elucidado este importante ponto controvertido, faz-se possível a análise 

com maior segurança dos pleiteados danos morais. Anoto que o pedido de 

danos morais baseia-se no fato da requerida ter imputado unilateralmente, 

e de forma automática débito à parte requerente, promovendo, em razão 

do inadimplemento da referida dívida, a inclusão do nome do mesmo nos 

cadastros de proteção ao crédito, gerando assim todos os danos 

inerentes ao impedimento creditício. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe que em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade 

consumerista. O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão 

ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer. Na seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano 

decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. 

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, trata-se de prova negativa, eis que a parte Autora discorre nunca 

ter firmado relação jurídica com a Reclamada. De outra banda, cumpria a 

reclamada ônus da prova acerca da mínima existência do débito litigado, 

porém, esta não se desincumbiu do ônus que lhe competia, restando 

devido o acolhimento dos invocados danos morais. Saliento que não 

merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva comprovação 

dos prejuízos sofridos pelo reclamante, vez que a reclamada responde 

objetivamente pelos danos causados. Sobre este ponto o festejado Carlos 

Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos 

Morais" sabiamente leciona: "... danos morais são lesões sofridas pelas 

pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua personalidade, 

em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a 

moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, 
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vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas" (Caderno de 

Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, p. 37). Registre-se 

também que já se tornou assente na jurisprudência, especialmente na do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de 

prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja 

ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA 

JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...) Na 

concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). Primorosas são as lições de Sérgio Cavalieri Filho 

neste ponto: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou 

ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que o autor 

tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, considerando ainda que a reclamada cumpriu com a 

medida liminar deferida nos autos, tenho que a condenação abaixo fixada 

se não consegue reverter à situação da requerente ao “status quo ante”, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Destarte, 

considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho 

que a quantia de R$ 5.000,00, se não consegue reverter a situação da 

parte autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito 

que deu azo à negativação efetivada em nome da parte Autora, e ainda, 

para CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da 

presente data (Súmula 362, do STJ). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] 

O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica da 

Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002150-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY FERREIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIELLE CEREZINI ANDRADE OAB - MS17526-B (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

PAULO RICARDO PIMENTEL SERRA OAB - MS19177 (ADVOGADO)

WELLINGTON ROSA GOMES OAB - MS19765 (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS PALUDO FILHO OAB - MS15034 (ADVOGADO)

TALITA LIEBERKNECHT MESQUITA OAB - MS19569 (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001029-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER GIROLDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA VITOR GIROLDO OAB - MT0019212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA LORECI ELGERT (EXECUTADO)

ALAIR FERNANDO ELGERT (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SIMOES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DIAS FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSON DEGE JUNIOR OAB - MT22147/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 22 de fevereiro de 2018, às 09h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 
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Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALLES MICHELETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALLES MICHELETTI OAB - MT24158/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE SOUZA ALMEIDA (REQUERIDO)

PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

JOELMA ZAMBIASI OAB - RS0075236A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. A PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA pela necessidade de 

perícia não prospera eis que a parte Requerida limitou-se a suscita-la sem 

esclarecer em que a prova pericial seria benéfica ao deslinde da 

demanda. Havendo terceiro que as partes Requeridas entendam como 

causador do dano, em caso de insucesso poderão, através da via judicial, 

pleitear a reparação que entenderem cabível. A PRELIMINAR de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA por envolver questão de mérito, postergo sua 

análise para finda a instrução processual. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 01 de março de 2018, às 08h30; 

3. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer 

acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 (três) 

testemunhas; 4. Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas por 

este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da realização da 

audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95; 5. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011906-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILIANO BOARETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA MACIEL (REQUERIDO)

ANDERSON JAISON DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. Por entender necessária a dilação probatória postergo a 

análise das PRELIMINARES de ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA após 

encerrada a instrução processual. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO 

e JULGAMENTO para o dia 01 de março de 2018, às 09h30; 3. INTIMEM-SE 

as PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas 

de seus advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 4. Caso 

queiram que as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão 

requerer até 05 (cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, 

nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI DE AGUIAR COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TARUMA - GRANJA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO SPIGUEL GRANJA OAB - MT22138-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 08 de março de 2018, às 08h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012104-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA FOCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 08 de março de 2018, às 09h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-41 JUSTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000472-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO CLAUDIR MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 08 de março de 2018, às 10h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002328-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDINO JOSE DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELCINO VIEIRA DO PRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 15 de março de 2018, às 10h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 
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art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003184-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 15 de março de 2018, às 09h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008252-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ KAISER OAB - MT0016254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 22 de março de 2018, às 08h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES TOLOTTI SOSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CBS SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA = CBSANE CONSTRUTORA 

BRASIL SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO SEBASTIAO CESAR SANTOS DO PRADO OAB - SP196714 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. Por entender ser necessária a dilação probatória, postergo a 

análise da PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA para após finda a 

instrução processual; 2. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 15 de fevereiro de 2018, às 09h30; 3. 

INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer 

acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 (três) 

testemunhas; 4. Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas por 

este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da realização da 

audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95; 5. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012527-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN FRIEDRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BALI OTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 15 de fevereiro de 2018, às 10h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013340-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANEISE MARTINI PENIANI CRESTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE BUENO FERNANDES OAB - MT0013064S (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAR FABRICA DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCELO LUIZ REZENDE CHAVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO)

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. Por envolver necessária dilação probatória postergo a 

análise das PRELIMINARES de ILEGITIMIDADE PASSIVA e INCOMPETÊNCIA 

para após finda a instrução processual. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 22 de março de 2018, às 10h30; 

3. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer 

acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 (três) 

testemunhas; 4. Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas por 

este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da realização da 

audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95; 5. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DAIANE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TARUMA - GRANJA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO SPIGUEL GRANJA OAB - MT22138-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 08 de março de 2018, às 09h; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8011059-30.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO VENEROSO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR JOSE GIRARDI (REQUERIDO)

JOSUE TEIXEIRA PONTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CASSIO MULLER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 05 de abril de 2018, às 08h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002119-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 22 de março de 2018, às 09h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFER EDILAINE COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 12 de abril de 2018, às 08h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001983-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON CARVALHO LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT0008907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERLI LEIDENS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 12 de abril de 2018, às 09h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004384-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEDIMA MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 12 de abril de 2018, às 10h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005684-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PICON FORNAZIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C LEHMEN - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Considerando as versões antagônicas apresentadas pelas 

partes, entendo necessária a designação de audiência de instrução, pelo 

que fixo os seguintes pontos controvertidos: - A entrega ocorreu 

parcialmente? Quais os itens dos pedidos de vendas foram entregues? - 

Algum cheque foi pago ? Qual valor? - A cártula sustada fora devolvida ao 

Consumidor/Requerente? 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 19 de abril de 2018, às 08h30 2. INTIMEM-SE as 

PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de 

seus advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram 

que as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 

05 (cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002913-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011001-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA OAB - MT0017749A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 19 de abril de 2018, às 09h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 19 de abril de 2018, às 10h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTILIO RIBEIRO NETO OAB - MT13332/O-O (ADVOGADO)

JUCELENE APARECIDA DE BRITO OAB - MT20270/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 05 de abril de 2018, às 09h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012846-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CARLA BRAGANHOLO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDIARA EBERHARD OAB - SC0045379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENSUPEG CENTRO SUL BRASILEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO JOSE RAUSIS OAB - SC34026 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 08 de março de 2018, às 10h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011811-65.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELIA CRISTINA KIRSCH (REQUERIDO)

ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 01 de março de 2018, às 10h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012277-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE HUMBERTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 22 de fevereiro de 2018, às 10h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012424-22.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA ARTMANN (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI CATIA FAVARETTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012424-22.2014.8.11.0015 REQUERENTE: MARISA ARTMANN 

REQUERIDO: MICHELI CATIA FAVARETTO Vistos, etc. Considerando os 

argumentos lançados na petição da Autora (Id 5859564), DECIDO: 1. 

Intime-se a parte AUTORA, para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste, SOBRETUDO juntando aos autos cópia atualizada da CTPS da 

Autora e documentos hábeis a comprovar que persiste a sua situação de 

pobreza, sob pena de preclusão. 2. Transcorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE e façam os autos conclusos para 

deliberação. As providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011510-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SILVANO COBIANCHI (EXECUTADO)

H COBIANCHI - COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011510-84.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: FELIPE MATHEUS DE FRANCA 

GUERRA EXECUTADO: MARCOS SILVANO COBIANCHI, H COBIANCHI - 

COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP Vistos, etc. 1- MANTENHO a 

DECISÃO de Id 9930408, pelos seus próprios jurídicos e fundamentos. 2- 

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao SPC e SERASA, uma vez 

que, entendo, salvo melhor juízo, que deverá/poderá a parte diretamente 

realizar estes atos, cabendo ao Poder Judiciário tão somente expedir uma 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, o que desde já AUTORIZO/DETERMINO a expedição 

da referida certidão, pela Secretaria da Vara, caso seja requerido pela 

exequente. Intime-se a exequente para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Oportunamente, concluso Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009445-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE JESUS SILVA CORDOBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS OAB - MT0019958A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010553-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PEDRO BURATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010553-83.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JAIR PEDRO BURATO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Vistos, etc. DEFIRO o 

postulado de mov. n.º 11395980 , eis que, conforme argumentado pelo 

exequente, verifica-se que o valor majorado em segunda instância é o de 

R$10.000,00 (dez mil reais) e não o de R$6.000,00 (seis mil reais), 

consoante decisum proferida pela Turma Recursal em ID n. 10634415, nos 

seguintes termos: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR 

MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. 

Com efeito, sem maiores delongas, torno sem efeitos o despacho 

proferido em movimentação nº. 11361336 e determino a expedição de 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte EXEQUENTE. 

Após, em nada sendo requerido no prazo 05(cinco) dias, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Oportunamente, concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012544-65.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDSON FERNANDO CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE BUENO FERNANDES OAB - MT0013064S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO RODRIGO CASSAROTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012544-65.2014.8.11.0015 REQUERENTE: GLEDSON FERNANDO CAMILO 

REQUERIDO: LEONARDO RODRIGO CASSAROTI Vistos, etc. INDEFIRO o 

pedido de expedição de ofício ao SPC e SERASA, uma vez que, entendo, 

salvo melhor juízo, que deverá/poderá a parte diretamente realizar estes 

atos, cabendo ao Poder Judiciário tão somente expedir uma CERTIDÃO DE 

DÍVIDA, o que desde já AUTORIZO/DETERMINO a expedição da referida 

certidão, pela Secretaria da Vara, caso seja requerido pela exequente. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008921-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCIA SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1008921-10.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: RODINEI LOPES DOS SANTOS 

EXECUTADO: MARILUCIA SILVA DE SOUZA Vistos, etc. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Novo 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, CERTIFIQUE-SE que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o presente como 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências.
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Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012248-09.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE HELLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012248-09.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: DANIEL WINTER EXECUTADO: 

ELIANE HELLER Vistos, etc. Enunciado n.º 76 do FONAJE: “No processo 

de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida 

para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, 

sob pena de responsabilidade”. Com efeito, DECIDO: 1- Determino, que a 

Sr.ª Gestora expeça a competente certidão de dívida, em favor da 

exequente para os fins acima ressaltados. 2- Esclareço que, salvo melhor 

juízo, deverá/poderá a parte diretamente realizar estes atos, cabendo ao 

Poder Judiciário tão somente expedir a competente certidão de dívida 

atestando o crédito. 3- Após, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE, 

com as baixas e anotações de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002765-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LOPES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008377-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FELIX DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004428-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PHABLO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004421-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANI APARECIDA CAPINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004426-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RANGEL DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004427-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PHABLO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005993-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CAVALHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICANCRED FINANCEIRA E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 
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da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBREMAC RECUPERADORA DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH FERNANDEZ (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012649-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MULT CARD CARTOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRO CAMPO - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002682-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado da parte recorrida 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do embargos 

de declaração opostos pela parte promovida.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011214-67.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO VILMAR TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011214-67.2013.8.11.0015 EXEQUENTE: LAERCIO VILMAR TEIXEIRA 

EXECUTADO: VALERIA JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. 

Considerando certidão de Id 9353356 , intime-se a parte AUTORA, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste, sob pena de extinção. 

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE e 

volte-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. As providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009766-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO PAULINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO LEITE DE ABREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

CERTIFIQUE-SE que não houve o pagamento do débito, e conforme 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Caso não 

localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Serve o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010927-36.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LUZIA LINKOSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER RODRIGUES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010927-36.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: JULIANA LUZIA LINKOSKI 

EXECUTADO: EDER RODRIGUES RIBEIRO Vistos, etc. A Autora pleiteou 

pelo cumprimento de sentença, bem como, pugnou por sua 

citação/intimação da parte Requerida por Oficial de Justiça. Entendo que o 

pleito não merece acolhimento, tendo em vista que o ônus de localização 

da parte Requerida é da parte Autora, mormente em sede de Juizado 

Especial onde não há pagamento de custas processuais, se tornando 

oneroso ao Estado a expedição de intimação da Requerida via Oficial de 

Justiça. Posto isso, DECIDO: 1- INDEFIRO citação/intimação via oficial de 

justiça. 2- INTIME-SE a arte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

fornecer endereço da requerida, sob pena de extinção. Serve a presente 

como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011332-72.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J D MOLAS E FREIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO WANDER CIMITAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011332-72.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: J D MOLAS E FREIOS LTDA - ME 

EXECUTADO: SILVIO WANDER CIMITAN Vistos etc. Acolho o pedido 

formulado pela autora, com efeito, intime-se a parte executada para indicar 

bens onde se encontra o bem penhorado, ou comprovar a alegada 

alienação do mesmo, caso em que deverá informar OUTROS BENS 

PASSÍVEIS DE PENHORA, no prazo de 05 (cinco) dias, com fito de 

satisfazer o débito perseguido na presente execução, sob pena de 

incorrer em MULTA por ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADADE DA JUSTIÇA, 

conforme artigo 774, inciso V do Código de Processo Civil. Após, com ou 

sem manifestação da parte executada, intime-se a parte exequente para 

manifestação. Transcorrido os prazos, volte-me os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 589 de 1153



Processo Número: 8012248-09.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE HELLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012248-09.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: DANIEL WINTER EXECUTADO: 

ELIANE HELLER Vistos etc. 1. Mantenho sentença de movimento ID n.º 

9988609. 2. Com efeito, ARQUIVEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010191-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO AMERICO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1010191-69.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS 

EXECUTADO: ROGERIO AMERICO DOS SANTOS Vistos, etc. 1. CITE-SE a 

parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 3. Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve a presente como 

M A N D A D O / O F Í C I O / C A R T A  P R E C A T Ó R I A / C A R T A  D E 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Expeça-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010855-49.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALENCAR FAGANELLO SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010855-49.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME EXECUTADO: MARCOS ALENCAR FAGANELLO SANTOS 

SOUZA Vistos, etc. 1. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao SPC e 

SERASA, uma vez que, entendo, salvo melhor juízo, que deverá/poderá a 

parte diretamente realizar estes atos, cabendo ao Poder Judiciário tão 

somente expedir uma CERTIDÃO DE DÍVIDA, o que desde já 

AUTORIZO/DETERMINO a expedição da referida certidão, pela Secretaria 

da Vara, caso seja requerido pela exequente. 2. Cumpra-se decisão 

proferida em Id 4490280. Intime-se. Cumpra-se, serve a presente como 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011082-10.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO VALE TELES PIRES DE COMUNICACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

14 BRASIL TELECON CELULAR (EXECUTADO)

BRASIL TELECON S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011082-10.2013.8.11.0015 EXEQUENTE: ASSOCIACAO VALE TELES 

PIRES DE COMUNICACAO EXECUTADO: BRASIL TELECON S.A, 14 BRASIL 

TELECON CELULAR Vistos, etc. Considerando que a parte EXEQUENTE já 

teve seu crédito adimplido através da expedição do Alvará Judicial n. 

293181-8, determino a liberação do saldo REMANESCENTE em favor da 

EXECUTADA, isto por meio de alvará eletrônico. Após, caso as partes 

nada requeiram no prazo de 05(cinco) dias, determino o ARQUIVAMENTO 

do feito, com os processos e baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011256-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR FERNNDES MARANGONI 47551690115 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI OAB - MT0016574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA LIMA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011256-14.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: SILMAR FERNNDES 

MARANGONI 47551690115 EXECUTADO: ROSA LIMA BARBOSA Vistos, 

etc. 1- INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao SPC e SERASA, uma 

vez que, entendo, salvo melhor juízo, que deverá/poderá a parte 

diretamente realizar estes atos, cabendo ao Poder Judiciário tão somente 

expedir uma CERTIDÃO DE DÍVIDA, o que desde já AUTORIZO/DETERMINO 

a expedição da referida certidão, pela Secretaria da Vara, caso seja 

requerido pela exequente. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010612-08.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DONIZETTI PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI OAB - MT0016574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010612-08.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: SEBASTIAO DONIZETTI 

PEREIRA EXECUTADO: VANESSA ALVES Vistos, etc. Os autos vieram 

conclusos á analise da resposta do Ofício expedido no intuito de incluir os 

dados do executado nos serviços de proteção ao crédito, (SPC e 

SERASA) que restou inexitosa. Pois bem. DECIDO. 1- INDEFIRO nova 

expedição de ofício ao SPC e SERASA, uma vez que, entendo, salvo 

melhor juízo, que deverá/poderá a parte diretamente realizar estes atos, 

cabendo ao Poder Judiciário tão somente expedir uma CERTIDÃO DE 

DÍVIDA, o que desde já AUTORIZO/DETERMINO a expedição da referida 

certidão, pela Secretaria da Vara, caso seja requerido pela exequente. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu
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 Cod. Proc.: 315829 Nr: 48-04.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI DE PAULA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR RICARDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da perda superveniente de objeto da presente ação, considerando 

que há processo distribuído eletronicamente que versa sob a matéria 

posta em juízo (autos. 8010674.14.2016.811.0015 - PJE) , JULGO EXTINTO 

o feito e determino o seu ARQUIVAMENTO.

TRANSLADE-SE cópia INTEGRAL do presente feito, e junte ao processo 

eletrônico n. 8010674.14.2016.811.0015, que deverá prosseguir em seus 

ulteriores termos.

 Intime-se.

 Às providências, procedendo às baixas e demais anotações de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 315767 Nr: 18225-50.2017.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P R COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:196.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de TUTELA CAUTELAR na forma postulada 

e DETERMINO a SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

representado no Documento de Arrecadação – DAR/ICMS nº 

999/03.888.910-94 e efeitos corolários, com a suspensão do apontamento 

desse débito fiscal em Sistema de Conta Corrente Fiscal da SEFAZ-MT, 

possibilitando, consequentemente, a emissão de Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativa. CITE-SE o Requerido, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, 

consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015. Com a contestação, vista 

à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, 

conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015. Após, CONCLUSO.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012178-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEI RAFAEL KULKKAMP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo n. 

1012178-43.2017.8.11.0015 Promovente(s) Nome: DIONEI RAFAEL 

KULKKAMP Endereço: RUA PROJETADA V, S/N, Qd 12, Lt 04 S/N, JARDIM 

CALIFÓRNIA, SINOP - MT - CEP: 78554-116 Promovido(s) Nome: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO 

KUBITSCHEK, 2041/2235, - DE 953 AO FIM - LADO ÍMPAR, VILA NOVA 

CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-011 Tipo de Ação 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES] Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 

14.430,91 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop Audiência de Conciliação 

05/02/2018 10:15 A presente carta, extraída dos autos da 

AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), por todo o conteúdo da petição 

inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste 

mandado, para comparecer(em), acompanhado(a, s) de advogado(s) 

habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO designada na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O 

QUISER, NELA OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte promovida, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

promovente na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Quinta-feira, 11 de Janeiro de 2018. Karine Danielle Rodrigues 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012215-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARK PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo n. 

1012215-70.2017.8.11.0015 Promovente(s) Nome: JOANA DARK PEREIRA 

DA COSTA Endereço: RUA DOS TOPÁSIO, 510, RESIDENCIAL PÉROLA, 

SINOP - MT - CEP: 78558-093 Promovido(s) Nome: BANCO BRADESCO 

S.A. Endereço: NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, PREDIO PRATA 1 ANDAR, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-000 Tipo de Ação [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Tipo de Citação Off-Line Valor da 

Causa: R$ 20.000,00 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop Audiência de 

Conciliação 05/02/2018 15:00 A presente carta, extraída dos autos da 

AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), por todo o conteúdo da petição 

inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste 

mandado, para comparecer(em), acompanhado(a, s) de advogado(s) 

habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO designada na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O 

QUISER, NELA OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte promovida, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

promovente na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Quinta-feira, 11 de Janeiro de 2018. Karine Danielle Rodrigues 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012244-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo n. 

1012244-23.2017.8.11.0015 Promovente(s) Nome: MARINEIDE RODRIGUES 

Endereço: Inexistente, 422, Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 

78550-000 Promovido(s) Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Tipo de Ação [INDENIZAÇÃO POR DANO 
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MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Tipo de 

Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 15.000,00 Juízo Juizado Especial 

Cível de Sinop Audiência de Conciliação 06/02/2018 10:15 A presente 

carta, extraída dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem 

por finalidade a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), por 

todo o conteúdo da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) 

como parte integrante deste mandado, para comparecer(em), 

acompanhado(a, s) de advogado(s) habilitado(s), à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada na sede do Juizado Especial, sito no endereço 

ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA OFERECER 

DEFESA ESCRITA OU ORAL. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte promovida, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte promovente na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (Artigos 

20 e 23 da Lei n.º 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Sexta-feira, 12 de Janeiro de 2018. Karine Danielle 

Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012120-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GECIRA DEL SANTORO BRESSAN (REQUERENTE)

SIDNEI BRESSAN (REQUERENTE)

GABRIEL DEL SANTORO BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo n. 

1012120-40.2017.8.11.0015 Promovente(s) Nome: SIDNEI BRESSAN 

Endereço: RUA DAS DRACENAS, 383-B, - DE 338/339 A 744/745, JARDIM 

DAS PALMEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-015 Nome: GECIRA DEL 

SANTORO BRESSAN Endereço: RUA DAS DRACENAS, 383, - DE 338/339 

A 744/745, JARDIM DAS PALMEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-015 Nome: 

GABRIEL DEL SANTORO BRESSAN Endereço: RUA DAS DRACENAS, 383, 

- DE 338/339 A 744/745, JARDIM DAS PALMEIRAS, SINOP - MT - CEP: 

78552-015 Promovido(s) Nome: AZUL LINHAS AEREAS Endereço: 

ALAMEDA SURUBIJU, 210, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - 

CEP: 06455-040 Tipo de Ação [ATRASO DE VÔO] Tipo de Citação Off-Line 

Valor da Causa: R$ 35.000,00 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop 

Audiência de Conciliação 02/02/2018 16:45 A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), por todo o conteúdo 

da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante deste mandado, para comparecer(em), acompanhado(a, s) de 

advogado(s) habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO designada na 

sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, PODENDO, 

SE ASSIM O QUISER, NELA OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte promovida, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte promovente na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Sexta-feira, 12 de Janeiro de 2018. Karine Danielle Rodrigues 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012120-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GECIRA DEL SANTORO BRESSAN (REQUERENTE)

SIDNEI BRESSAN (REQUERENTE)

GABRIEL DEL SANTORO BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo n. 

1012120-40.2017.8.11.0015 Promovente(s) Nome: SIDNEI BRESSAN 

Endereço: RUA DAS DRACENAS, 383-B, - DE 338/339 A 744/745, JARDIM 

DAS PALMEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-015 Nome: GECIRA DEL 

SANTORO BRESSAN Endereço: RUA DAS DRACENAS, 383, - DE 338/339 

A 744/745, JARDIM DAS PALMEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-015 Nome: 

GABRIEL DEL SANTORO BRESSAN Endereço: RUA DAS DRACENAS, 383, 

- DE 338/339 A 744/745, JARDIM DAS PALMEIRAS, SINOP - MT - CEP: 

78552-015 Promovido(s) Nome: AZUL LINHAS AEREAS Endereço: 

ALAMEDA SURUBIJU, 210, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - 

CEP: 06455-040 Tipo de Ação [ATRASO DE VÔO] Tipo de Citação Off-Line 

Valor da Causa: R$ 35.000,00 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop 

Audiência de Conciliação 02/02/2018 16:45 A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), por todo o conteúdo 

da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante deste mandado, para comparecer(em), acompanhado(a, s) de 

advogado(s) habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO designada na 

sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, PODENDO, 

SE ASSIM O QUISER, NELA OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte promovida, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte promovente na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Sexta-feira, 12 de Janeiro de 2018. Karine Danielle Rodrigues 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009698-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDA ROSANI DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

ATLANTICA COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo 

n. 1009698-92.2017.8.11.0015 Promovente(s) Nome: CLEDA ROSANI DE 

CARVALHO Endereço: RUA DOS ANTÚRIOS, 579, - DE 183/184 A 

682/683, JARDIM CELESTE, SINOP - MT - CEP: 78556-629 Promovido(s) 

Nome: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Endereço: AVENIDA GOVERNADOR 

JÚLIO CAMPOS, 207, - ATÉ 548 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78550-260 Nome: ATLANTICA COMPANHIA DE SEGUROS 

Endereço: BRADESCO SEGUROS S/A, 225, RUA BARÃO DE ITAPAGIPE 

225, RIO COMPRIDO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20261-901 Nome: 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Endereço: AVENIDA DOS 

OITIS, 1460, DISTRITO INDUSTRIAL II, MANAUS - AM - CEP: 69007-002 

Tipo de Ação [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO] 

Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 12.650,69 Juízo Juizado 

Especial Cível de Sinop Audiência de Conciliação 20/02/2018 13:00 A 

presente carta, extraída dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO 

acima-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) 

parte(s) promovida(s), por todo o conteúdo da petição inicial, cuja(s) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 592 de 1153



cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste mandado, para 

comparecer(em), acompanhado(a, s) de advogado(s) habilitado(s), à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

promovida, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte promovente 

na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença 

de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Terça-feira, 16 de Janeiro 

de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011398-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO JURASTIH DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1011398-06.2017.8.11.0015 REQUERENTE: IVANILDO JURASTIH DA 

SILVA REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a 

parte reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo 

os elementos que entende necessários à comprovação de suas 

alegações. Em síntese, aduz o requerente que 15/10/2015, a empregadora 

do Requerente (MACHADO- MARTINS E MARTINS LTDA), firmou Contrato 

de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – UNIPLAN Nacional 

com a Requerida, passando a descontar mensalmente na folha de 

pagamento do Requerente o mencionado plano. Verbera que, em 

27/02/2017, o requerente foi demitido sem justa causa, sendo que a 

requerida imediatamente cancelou o plano de saúde, sem oportunizar ao 

autor a contratação de novo plano de saúde com aproveitamento das 

carências. Pugna pela concessão da tutela para que seja restabelecido o 

plano de saúde, no termos anteriores à rescisão. Instada a se manifestar, 

a requerida sustenta que a rescisão do plano se deu por solicitação da 

então empregadora do autor, a qual informou que o mesmo não teria 

interesse na manutenção do plano de saúde, conforme documento juntado 

aos autos. Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder 

ao provimento jurisdicional que será prestado se a ação for julgada 

procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de definitividade 

pela superveniência da sentença. O novo Código de Processo Civil, que 

unificou os institutos da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a 

seguinte redação: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do 

código anterior, os requisitos para concessão da tutela são a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No ponto, deve o autor demonstrar por meio da narrativa dos 

fatos na petição inicial, conjugada com os documentos juntados, a 

existência dos requisitos acima narrados. In casu, analisando as 

alegações da parte requerente, conjugadas com os documentos trazidos 

com a inicial, não vislumbro, nesta sede de cognição sumária, a existência 

dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela antecipada. 

Isto porque, conforme documentos juntados aos autos, a empregadora do 

autor solicitou o cancelamento do plano, informando que o requerente teria 

recusado a manter o plano de saúde, demandando o feito de dilação 

probatória para aferir a probabilidade do direito sustentado pelo autor, 

mormente no que tange à manifestação de vontade ou não pela 

manutenção do plano de saúde quando da rescisão contratual. Logo, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, diante da ausência, por ora, dos 

requisitos previstos no artigo 300 do NCPC. Certifique-se quanto ao 

transcurso do prazo para apresentação da impugnação pelo autor, após 

conclusos para deliberação. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010285-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI APARECIDO COELHO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. Com fulcro no art. 55, §3, CPC, DETERMINO a CONEXÃO 

entre estes e os autos n. 1010286-02.2017.8.11.0015 eis que tratam-se 

das mesmas partes, onde em ambos pleiteia-se a declaração de 

inexistência de débito havendo clara relação de interdependência entre as 

demandas, devendo a Secretaria deste Juízo adotar as providências 

cabíveis; 2. Diligencie a secretaria deste Juízo para que proceda com a 

juntada do AR de citação expedido nestes autos; após, tornem os autos 

conclusos para deliberações; Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001548-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI BORNIA BARRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004459-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 593 de 1153



Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1004459-10.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RAFAEL LOPES MARQUES 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. 1. Tendo 

em vista que o executado até o presente momento não quitou a dívida, 

bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013626-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA VANUSA ARAUJO DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001104-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE CRISTINA SANTANA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000268-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS FERREIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1000268-82.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: JEAN LUCAS FERREIRA DE 

FREITAS EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos. Dispensado o relatório conforme faculdade do art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, movida por JEAN LUCAS FERREIRA DE FREITAS contra ESTADO 

DE MATO GROSSO (SEFAZ). Verifica-se dos autos que não é parte 

legitima para figurar no polo passivo da presente demanda, em sede de 

juizados especiais. O artigo 8º da Lei dos Juizados Especiais assim 

preceitua: Artigo 8º da Lei n°. 9.099/95: “Não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil.” Nosso Grifo. Ante o exposto, DECLARO a 

INCOMPETÊNCIA do Juizado Especial Cível para processar e julgar o 

presente feito, e, em consequência, DECLINO a COMPETÊNCIA em favor 

da VARA DA FAZENDA PÚBLICA desta Comarca. PROCEDA-SE com a 

REMESSA dos autos ao Juízo da 6ª Vara, com as cautelas e homenagens 

de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DOS SANTOS DE BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 
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caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020192-62.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013606-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME JHONI WELTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 
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ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012426-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL NUNES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANIO VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001243-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DA CONCEICAO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO JUNIOR OLIVEIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011390-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ABEGAIL ALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011309-63.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PEREIRA LUCAS (REQUERENTE)

MAO BRANCA TERRAS AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

DARCY MACIEL COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO)

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

SERASA ? CENTRALIZACAO DE SERVICOS DOS BANCOS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002095-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA LEMES CORADO OAB - DF14614 (ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

ANA PAULA ARANTES DE FREITAS OAB - DF13166 (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS PALUDO FILHO OAB - MS15034 (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANELSON COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011701-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DEISE CORDEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011396-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

LIGIA MARIA PREVIDELLI RABELO OAB - MT15252/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002764-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LOPES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 
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recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011536-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001528-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELINE NUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MARI OAB - MT15803/O (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002452-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEUDE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011429-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIDE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 
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nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON RODRIGO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013661-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BATISTA LINHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011518-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010501-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON MILITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze dias), juntando comprovante de endereço em seu nome, nos 

termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil (por exemplo, contrato de aluguel), uma 

vez que a comprovação da residência é essencial à aferição de 

competência do Juízo. Determino, ainda, que no mesmo prazo acima 

fixado, junte o extrato de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos 

oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que comprove que seu nome 

encontra-se negativado. Com o aporte, concluso para recebimento da 

inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010502-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARABA ARVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze dias), juntando comprovante de endereço em seu nome, nos 

termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil (por exemplo, contrato de aluguel), uma 

vez que a comprovação da residência é essencial à aferição de 

competência do Juízo. Determino, ainda, que no mesmo prazo acima 

fixado, junte o extrato de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos 

oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que comprove que seu nome 

encontra-se negativado. Com o aporte, concluso para recebimento da 

inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010503-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO TEXEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze dias), juntando comprovante de endereço em seu nome, nos 

termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil (por exemplo, contrato de aluguel), uma 

vez que a comprovação da residência é essencial à aferição de 

competência do Juízo. Determino, ainda, que no mesmo prazo acima 

fixado, junte o extrato de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos 

oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que comprove que seu nome 

encontra-se negativado. Com o aporte, concluso para recebimento da 

inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010504-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Considerando que na presente demanda o(a) reclamante 

pugna seja excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

INTIME-SE o(a) requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 

aos autos extrato de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos 

oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que demonstre que seu nome 

encontra-se negativado. Com o aporte, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010506-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze dias), juntando comprovante de endereço em seu nome, nos 

termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil (por exemplo, contrato de aluguel), uma 

vez que a comprovação da residência é essencial à aferição de 

competência do Juízo. Determino, ainda, que no mesmo prazo acima 

fixado, junte o extrato de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos 

oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que comprove que seu nome 

encontra-se negativado. Com o aporte, concluso para recebimento da 

inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010507-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze dias), juntando comprovante de endereço em seu nome, nos 

termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil (por exemplo, contrato de aluguel), uma 

vez que a comprovação da residência é essencial à aferição de 

competência do Juízo. Determino, ainda, que no mesmo prazo acima 

fixado, junte o extrato de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos 

oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que comprove que seu nome 

encontra-se negativado. Com o aporte, concluso para recebimento da 

inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013015-47.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

8013015-47.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

MARIA APARECIDA DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de execução 

movida por Claro/SA em face de Maria Aparecida dos Santos, onde pugna 

pelo adimplemento do débito discutido nos autos, ante a sentença que 

julgou improcedente o pedido da autora para que fosse declarada a 

inexistência do referido débito. Sustenta a demandada que a execução é 

indevida, posto que não houve julgamento de pedido contraposto 

constituindo assim a obrigação de pagar o débito. Pois bem. Compulsando 

detidamente os autos verifico que não merece acolhida o pleito formulado 

pela executada, tendo em vista que a sentença proferida nos autos julgou 

improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito, e, via de 

consequência, o débito tornou-se exigível, nos termos do disposto pelo 

art. 515 do CPC: “Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo 

cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - 

as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade 

de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar 

coisa;” Nesta toada, em que pese não haver no dispositivo da sentença 

declaração expressa de exigibilidade do débito, a sentença possui este 

efeito prático, na medida em que julgou improcedente o pedido de 

declaração de sua inexigibilidade, reconhecendo, desta forma, que o 

débito cobrado é legítimo. Neste sentido o entendimento da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CPC/1973. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 

EXECUTIVIDADE DA SENTENÇA. ART. 475-N, INCISO I, DO CPC/1973. 

PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL FIRMADO SOB O RITO DO ART. 543-C 

DO CPC. DOUTRINA SOBRE O TEMA. 1. Controvérsia acerca da 

executividade de uma sentença de improcedência de uma ação anulatória 

de confissão de dívida. 2. Aplicação do disposto no art. 475-N do 

CPC/1973, estatuindo que constitui título executivo judicial a sentença 

proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de 

fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia (I)". 3. "A sentença, 

qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do 

pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação 

de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua 

prévia liquidação e execução nos próprios autos" (REsp 1.324.152/SP, 

CORTE ESPECIAL, rito do art.543-C do CPC/1973).4. "Com a atual redação 

do art. 475-N, inc. I, do CPC, atribuiu-se 'eficácia executiva' às sentenças 

'que reconhecem a existência de obrigação de pagar quantia' (REsp 

1.261.888/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, rito do art. 543-C do CPC/1973).5. 

Reconhecimento, no caso concreto, da executividade da sentença de 

improcedência.6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1560584/SP, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 25/10/2016, DJe 09/11/2016). Diante do exposto, indefiro o pedido de 

rejeição da execução. Intime-se o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias requeira o que de direito ao prosseguimento feito. ÀS 
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PROVIDÊNCIAS.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010530-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLERIS FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1010530-28.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: CLERIS FREITAS Vistos, etc. 

Trata-se de execução de título extrajudicial onde o requerente pugna pela 

antecipação da tutela com o fito de realizar bloqueio de verbas nas contas 

pertencentes ao executado. Compulsando detidamente os autos verifico 

que o exequente não trouxe qualquer elemento que demonstre o 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela, 

previstos no art. 300 do NCPC. Ademais, caso o executado venha a 

alienar bens após a citação da presente execução, de forma a frustrar o 

recebimento do débito pelo exequente, é certo que se configuraria 

verdadeira fraude à execução, havendo meios legais para a 

desconstituição da alienação em tal hipótese, não sendo justificável 

presumir a má fé do executado, imputando-lhe restrição aos bens, antes 

de oportunizar a citação para pagamento. Diante do exposto, indefiro o 

pedido cautelar e determino: 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª 

Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. 4. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALIRA DA ROCHA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

LIGIA MARIA PREVIDELLI RABELO OAB - MT15252/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007895-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BEATRIZ NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA GROFF OAB - MT21988/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011835-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ANTUNES TARLEI CELISTRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012160-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEODORA DUARTE COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011694-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON BRITO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002230-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013275-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002713-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEMERSON ROGER MARCUS DA SILVEIRA HONORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002957-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLE TAMARA MOREIRA AMARILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006236-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLINA DE SOUZA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Vinicius Alexandre de Melo e Rodrigues OAB - PR30017-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011865-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIUMA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013742-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA QUEROBINA DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 604 de 1153



recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011867-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTERES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002879-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002653-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 
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caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011846-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002430-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE WILASANTE SARATE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Samir Bennett Buainain OAB - MT0013373A (ADVOGADO)

DIOGENES DAMIANI DAMIAN GUIRADO PRATES OAB - MT0012434A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011666-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ADRIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende necessários à 

comprovação de suas alegações. Verbera que não possui nenhum 

contrato ou realizou a compra de qualquer produto com a parte Ré que 

justifique a negativação anotada em seu nome. Pugna pela antecipação da 

tutela, para que seja excluída a negativação de seus dados, ao argumento 

de que o débito é indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, 

verifico que a autora merece o deferimento da medida liminar, ante a 

impossibilidade de se produzir prova negativa, como é o caso dos autos, 

uma vez que a requerente alega que não tem qualquer relação jurídica, 

não havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a 

decisão referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, 

DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 

03/03/2010, Data da publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa 

segue transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
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COM PEDIDO DE LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO 

DE CRÉDITO - PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte 

ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do 

débito sob fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte 

adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. 

Não se pode exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). 

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE 

DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO 

TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se 

o fundamento de inexigibilidade do título protestado for a inexistência de 

relação jurídica subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto 

deve ser submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação 

em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 

131178/2009)(grifei, negritei) (AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/02/2013, Data da 

publicação no DJE 01/03/2013) A jurisprudência pátria tem pontificado 

como flagrantemente abusivo o lançamento dos dados cadastrais de 

consumidor nos cadastros e registros da SERASA e SPC, quando o débito 

encontra-se em discussão judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, 

segundo se alega é inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, 

não se podendo de antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado 

como meio coativo e que gera graves restrições comerciais ao usuário, 

parte hipossuficiente na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que 

o débito encontra-se em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo 

sofrerá a reclamada e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos 

efeitos, as limitações de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor 

em virtude da positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro 

no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 

9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do 

nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a 

requerida para que cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, e ainda, ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da 

reclamante até ulterior deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos 

cadastros negativistas (SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da 

presente decisão. 3. Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pelo reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. 4. Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada 

para comparecimento em audiência, oportunidade em que poderá oferecer 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ADRIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende necessários à 

comprovação de suas alegações. Verbera que não possui nenhum 

contrato ou realizou a compra de qualquer produto com a parte Ré que 

justifique a negativação anotada em seu nome. Pugna pela antecipação da 

tutela, para que seja excluída a negativação de seus dados, ao argumento 

de que o débito é indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, 

verifico que a autora merece o deferimento da medida liminar, ante a 

impossibilidade de se produzir prova negativa, como é o caso dos autos, 

uma vez que a requerente alega que não tem qualquer relação jurídica, 

não havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a 

decisão referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, 

DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 

03/03/2010, Data da publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa 

segue transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

COM PEDIDO DE LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO 

DE CRÉDITO - PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte 

ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do 

débito sob fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte 

adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. 

Não se pode exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). 

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE 

DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO 

TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se 

o fundamento de inexigibilidade do título protestado for a inexistência de 

relação jurídica subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto 

deve ser submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação 

em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 

131178/2009)(grifei, negritei) (AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/02/2013, Data da 

publicação no DJE 01/03/2013) A jurisprudência pátria tem pontificado 

como flagrantemente abusivo o lançamento dos dados cadastrais de 

consumidor nos cadastros e registros da SERASA e SPC, quando o débito 

encontra-se em discussão judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, 

segundo se alega é inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, 

não se podendo de antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado 

como meio coativo e que gera graves restrições comerciais ao usuário, 

parte hipossuficiente na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que 

o débito encontra-se em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo 

sofrerá a reclamada e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos 

efeitos, as limitações de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor 

em virtude da positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro 

no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 

9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do 

nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a 

requerida para que cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, e ainda, ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da 

reclamante até ulterior deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos 

cadastros negativistas (SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da 

presente decisão. 3. Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pelo reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. 4. Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada 

para comparecimento em audiência, oportunidade em que poderá oferecer 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ADRIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende necessários à 
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comprovação de suas alegações. Verbera que não possui nenhum 

contrato ou realizou a compra de qualquer produto com a parte Ré que 

justifique a negativação anotada em seu nome. Pugna pela antecipação da 

tutela, para que seja excluída a negativação de seus dados, ao argumento 

de que o débito é indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, 

verifico que a autora merece o deferimento da medida liminar, ante a 

impossibilidade de se produzir prova negativa, como é o caso dos autos, 

uma vez que a requerente alega que não tem qualquer relação jurídica, 

não havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a 

decisão referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, 

DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 

03/03/2010, Data da publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa 

segue transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

COM PEDIDO DE LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO 

DE CRÉDITO - PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte 

ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do 

débito sob fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte 

adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. 

Não se pode exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). 

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE 

DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO 

TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se 

o fundamento de inexigibilidade do título protestado for a inexistência de 

relação jurídica subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto 

deve ser submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação 

em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 

131178/2009)(grifei, negritei) (AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/02/2013, Data da 

publicação no DJE 01/03/2013) A jurisprudência pátria tem pontificado 

como flagrantemente abusivo o lançamento dos dados cadastrais de 

consumidor nos cadastros e registros da SERASA e SPC, quando o débito 

encontra-se em discussão judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, 

segundo se alega é inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, 

não se podendo de antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado 

como meio coativo e que gera graves restrições comerciais ao usuário, 

parte hipossuficiente na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que 

o débito encontra-se em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo 

sofrerá a reclamada e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos 

efeitos, as limitações de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor 

em virtude da positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro 

no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 

9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do 

nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a 

requerida para que cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, e ainda, ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da 

reclamante até ulterior deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos 

cadastros negativistas (SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da 

presente decisão. 3. Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pelo reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. 4. Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada 

para comparecimento em audiência, oportunidade em que poderá oferecer 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA TAQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende necessários à 

comprovação de suas alegações. Verbera que não possui nenhum 

contrato ou realizou a compra de qualquer produto com a parte Ré que 

justifique a negativação anotada em seu nome. Pugna pela antecipação da 

tutela, para que seja excluída a negativação de seus dados, ao argumento 

de que o débito é indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, 

verifico que a autora merece o deferimento da medida liminar, ante a 

impossibilidade de se produzir prova negativa, como é o caso dos autos, 

uma vez que a requerente alega que não tem qualquer relação jurídica, 

não havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a 

decisão referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, 

DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 

03/03/2010, Data da publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa 

segue transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

COM PEDIDO DE LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO 

DE CRÉDITO - PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte 

ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do 

débito sob fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte 

adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. 

Não se pode exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). 

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE 

DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO 

TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se 

o fundamento de inexigibilidade do título protestado for a inexistência de 

relação jurídica subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto 

deve ser submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação 

em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 

131178/2009)(grifei, negritei) (AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/02/2013, Data da 

publicação no DJE 01/03/2013) A jurisprudência pátria tem pontificado 

como flagrantemente abusivo o lançamento dos dados cadastrais de 

consumidor nos cadastros e registros da SERASA e SPC, quando o débito 

encontra-se em discussão judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, 

segundo se alega é inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, 

não se podendo de antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado 

como meio coativo e que gera graves restrições comerciais ao usuário, 

parte hipossuficiente na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que 

o débito encontra-se em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo 

sofrerá a reclamada e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos 

efeitos, as limitações de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor 

em virtude da positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro 

no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 

9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do 

nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a 

requerida para que cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, e ainda, ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da 

reclamante até ulterior deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos 

cadastros negativistas (SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da 

presente decisão. 3. Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pelo reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. 4. Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada 

para comparecimento em audiência, oportunidade em que poderá oferecer 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1010500-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NETO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Considerando que na presente demanda o(a) reclamante 

pugna seja excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

INTIME-SE o(a) requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 

aos autos extrato de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos 

oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que demonstre que seu nome 

encontra-se negativado. Com o aporte, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANA LUCIA BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

SHEKYING RAMOS LING OAB - PR47349 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002636-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003012-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE APARECIDA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002646-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 
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INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013472-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS BORGES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011305-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE SOUZA VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013586-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR DO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013357-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011615-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ALESONIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002729-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002174-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO HERCULANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013474-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA APARECIDA SPIESS CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIGIA MARIA PREVIDELLI RABELO OAB - MT15252/B-B (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI NUNES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002834-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA JULIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002310-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002868-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNIQUE FELIPE MARXS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 
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nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012059-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NECTANDRA NORTE FLORESTAL S/C LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010634-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOZART RODRIGO PERTUZZATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010496-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DE CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. A parte Requerente, apesar de não ter 

comparecido na audiência de conciliação, foi devidamente intimada, a 

trazer aos autos comprovante atualizado de inscrição em cadastro de 

inadimplentes; bem como a promover as diligências que lhe cabiam e, 

mesmo após aberta oportunidade à parte autora para sanar o vício, 

quedou-se inerte, não havendo alternativa a este Juízo senão indeferir a 

inicial. Dessa forma, independentemente da análise de quaisquer outras 

questões, diante da inércia do Requerente, após intimado para emenda da 

exordial, deve haver o indeferimento da inicial nos termos do disposto no 

art. 321 do Novo Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, nos termos do art. 321 do NCPC e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos 

arts. 485, I do NCPC. Sem condenação ao pagamento de custas e/ou 

honorários advocatícios, nos temros do artigo 54, caput, c/c artigo 55, 

caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que deverá 
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ser certificado, independentemente de nova determinação, realizem-se as 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011334-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR PADOVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE ALPINO BITTENCOURT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO LOPES LAMERATO OAB - PR36616 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010497-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011381-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011410-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DE SOUZA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 
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conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010788-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CUSTODIO NETO (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007266-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANCELMO NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1007266-03.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ANCELMO NUNES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança em que a parte promovente, devidamente intimada para 

comparecer à audiência de conciliação, não compareceu (art. 19, §2º, da 

Lei 9.099/95). É o sucinto relatório. Decido. O não comparecimento da 

parte promovente à audiência, devidamente intimada, gera a extinção do 

feito. Ademais, a Lei 9.099/95 dispõe que: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo;” Por sua vez, o 

enunciado n° 28 do FONAJE determina que será obrigatória a condenação 

do autor em custas em caso de ausência injustificada em audiência: 

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em custas.” Ademais, 

não entendo justificável o argumento de que houve mudança da autora, 

uma vez que não há qualquer documento comprobatório, bem como a 

mesma fora intimada com antecedência para comparecimento à 

solenidade. Posto isso, extingo o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso I, da lei 9099/95. Em razão da falta da 

requerente, CONDENO o mesmo ao pagamento de custas judiciais nos 

termos do Enunciado nº 28 do FONAJE. Certificado o trânsito em julgado, 

independente do pagamento das custas, arquivem-se os autos, com 

anotação de eventual pendência às margens do Cartório Distribuidor. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011875-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA RAQUEL DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por CINTIA RAQUEL DUTRA em face de VIVO S.A na 

qual a parte Requerente insurge-se contra a inscrição de seu nome em rol 

de inadimplentes por débito no valor de R$ 122,46 (cento e vinte e dois 

reais e quarenta e seis centavos). Contudo, deve ser reconhecida a 

LITISPENDÊNCIA destes com aos autos n. 1010692-23.2017.8.11.0015 eis 

que ambas as demandas referem-se a mesma causa de pedir, mesmo 

pedido e possuem as mesmas partes. Ocorre que ambas as demandas 

visam a discussão quanto à inscrição de seu nome em rol de 

inadimplentes por débito de R$ 122,46 (cento e vinte e dois reais e 

quarenta e seis centavos) referente ao contrato nº 2139253887; porém, 

os autos n. 1010692-23.2017.8.11.0015, são mais abrangentes, pois 

englobam as demais negativações contidas no extrato anexo ao id nº 

10393268. Diante do exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO a presente demanda em virtude da LITISPENDÊNCIA, com 

fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil e por 

consequência CANCELO a audiência de conciliação designada para 

31/01/2016 às 16h00. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR CORREIA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROOSEVELT LOPES DE CAMPOS OAB - SP128170 (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA OAB - SP315698 (ADVOGADO)

JEAN CESAR COELHO OAB - SP312852 (ADVOGADO)

ALMIR SPIRONELLI JUNIOR OAB - SP174958 (ADVOGADO)

MANUEL FRANCISCO TERRA FERNANDES OAB - SP315741 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto a divergência de 

informações quanto ao horário de embarque ressaindo dos autos que a 

parte Requerente adquiriu passagem de ônibus (id nº 3267799) junto à 

parte Requerida sendo-lhe informado, pelo funcionário do guichê, o horário 

de embarque como sendo às 20h50min; todavia, no bilhete adquirido 

constava 19h50min. Em seu depoimento, durante a instrução processual, 

a parte Requerente reiterou os fatos contidos na petição inicial, 

destacando que chegou no terminal rodoviário, por volta das 20h do dia do 

embarque, bem como que durante a compra da passagem, por várias 

vezes, o funcionário da parte Requerida teria lhe confirmado o horário de 

20h50min, motivo pelo qual não mais verificou as informações do bilhete. 

Nesta senda incumbe DECRETAR a REVELIA da parte Requerida, nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 615 de 1153



termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, eis que apesar de devidamente 

intimada da audiência de instrução designada não compareceu. Surge, 

portanto o dever da parte Requerida em restituir os valores corrigidos na 

aquisição das passagens de ônibus em 25.03.2016; contudo, no que 

tange ao dano moral este não restou evidenciado. Da leitura da causa de 

pedir da parte Requerente, verifica-se que esta fundamenta o dano moral 

em decorrência da negativa de restituição dos valores pagos; todavia, 

além de tal circunstância configurar mero inadimplemento contratual, não 

demonstrou a ocorrência da ofensa moral. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR a parte Requerida a restituir a importância de R$ 391,68 

(trezentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos) devidamente 

corrigida pelo INPC a partir de 25.03.2016, bem como a incidência de juros 

legais a partir da citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA CALSON DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 
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provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002069-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEU VAZ SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, apontando a existência de contratação, 

acompanhado de telas de seus sistema interno além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas de seus sistema interno com registros e informações além 

de extrato de faturas comprovando a relação jurídica existente entre as 

partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CAETANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Chamo o feito à ordem, posto que 

verificou-se na sentença dos Embargos de Declaração (id nº 10692826) a 

OMISSÃO na análise quanto aos Embargos opostos pelo Autor (id nº 

9406595) o que passa a ser feito doravante. Pois bem, em suas razões a 

parte Requerente insurge-se contra o marco inicial da incidência dos juros 

moratórios postulando pela aplicação da Sùmula 54, STJ devendo a 

incidência ser a partir do evento danoso. Compulsando os autos 

verifica-se assistir parcial razão à parte Requerente; porém o marco inicial 

deverá ser a data da citação. No presente caso, desde o início as partes 

reconhecem a existência de um contrato, e neste sentido o dano moral 

suportado pela parte Requerente decorre da responsabilidade contratual 

que determina a incidência de juros a partir da citação. Neste sentido 

destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

CONFESSADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCELA CONTRATUAL 

QUITADA. FATO INCONTROVERSO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS 

MORAIS. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR. 

PRESENÇA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. TERMO INICIAL 

DOS JUROS. ATERAÇÃO DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Confessada a contratação, 

mas comprovado o pagamento da parcela que deu azo à negativação, 

resta evidente a inexistência do débito e o indevido apontamento do nome 

do consumidor junto aos cadastros de proteção ao crédito, cuja inscrição 
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deve ser cancelada. II- A negativação indevida gera dano moral puro, cuja 

responsabilidade civil de indenizar é do apontador. III- O valor da 

indenização merece majoração se fixado sem observância dos princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser corrigido 

monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora 

desde a citação, por se tratar de relação contratual. IV- Em caso de 

sentença condenatória, os honorários advocatícios sucumbenciais devem 

ser fixados em consonância com o disposto no art. 85 § 2º do CPC. 

Observados os requisitos ali elencados, impossível o acolhimento do 

pedido de majoração. V- Recurso conhecido e provido em parte. (TJMG - 

APCV: 10702130649156001, Relator: VICENTE DE OLIVEIRA SILVA, Data 

de Publicação: 15/12/2017 - grifo nosso). Diante do exposto, CONHEÇO 

dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para 

fixar como marco inicial da incidência de juros a data da citação, mantendo 

a sentença embargada em todos os seus demais fundamentos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013662-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESRON BEZERRA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Da 

análise dos autos, verifico que não fora juntado qualquer documento pelo 

Autor para comprovar o alegado visto que não consta nenhuma 

negativação em nome do autor que contenha relação com o requerido. A 

negativação presente é referente a empresa estranha aos autos. O 

julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória das alegações 

feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da 

determinação constante do artigo 373 na busca da comprovação de suas 

alegações. Da análise dos autos, observo que o autor não conseguiu 

fazer prova quanto fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 

373, I, do CPC, uma vez que sequer demonstrou o ato ilícito indenizável da 

parte reclamada. Assim, pela ausência de prova de fato constitutivo do 

direito do autor, tenho que a demanda merece ser julgada improcedente. 

Os requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do 

dever de indenizar não encontram ressonância nos autos, sendo medida 

imperiosa a improcedência do pleito autoral. “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e via de consequência, DECLARO o 

PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006071-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE NASCIMENTO FABIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada, da audiência de conciliação não 

compareceu à esta; bem como após intimada a apresentar justificativa 

quedou-se inerte. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008007-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR ORTIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada, da audiência de conciliação não 

compareceu à esta; bem como após intimada a apresentar justificativa 

quedou-se inerte. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007999-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada, da audiência de conciliação não 

compareceu à esta; bem como após intimada a apresentar justificativa 

quedou-se inerte. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003932-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DE SOUSA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada, da audiência de conciliação não 

compareceu à esta; bem como após intimada a apresentar justificativa 

quedou-se inerte. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006079-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA MONTEIRO DA SILVA DAPPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada, da audiência de conciliação não 

compareceu à esta; bem como após intimada a apresentar justificativa 

quedou-se inerte. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006081-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada, da audiência de conciliação não 

compareceu à esta; bem como após intimada a apresentar justificativa 

quedou-se inerte. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, que não há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora negativada por 

suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se 

a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada 

qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 
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extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005770-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO CESAR SOUZA BELGROVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011239-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 
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pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas e 

gravação de áudio, comprovando a relação jurídica existente entre as 

partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir as provas. Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE FATIMA REIMERS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela parte Autora, 

com assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos 

documentos que acompanham a inicial, apontando a existência de 

contratação além de telas de seu sistema interno, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 
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nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 354,33 (trezentos 

e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004660-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se a inscrição do nome da 

parte Requerente em rol de inadimplentes. Em sua petição inicial a parte 

Requerente negou o vínculo jurídico com a parte Requerida, que por seu 

turno sustenta a regularidade dos débitos e da inscrição. Inicialmente a 

PRELIMINAR de AUSÊNCIA de PRETENSÃO RESISTIDA não comporta 

acolhimento, isto porque sua defesa de mérito adota tese absolutamente 

oposta à tese autoral. Considerando o art. 373, II, CPC e o art 6º, VIII, CDC 

era ônus da parte Requerida, trazer aos autos provas documentais hábeis 

a corroborarem a contratatação que ensejou o débito negativado. Todavia, 

esta limitou-se a trazer aos autos print screen de seu sistema que se 

mostra inviável como prova para os fins pretendidos, sobretudo quando 

desacompanhada de quaisquer outros indícios probatórios. Neste sentido 

destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL GRAFROTÉCNICA 

DECRETADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE DOCUMENTO ORIGINAL – CÓPIA 

XEROGRÁFICA - IMPRESTÁVEL PARA CONFECÇÃO DE LAUDO TÉCNICO 

– PERDA DA PROVA PERICIAL - TELAS DE SISTEMA DIGITAL – PROVA 

UNILATERAL – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - NÃO CONTRAÍDA 

- INDENIZAÇÃO – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CADASTRO 

INDEVIDO – CONFIGURADO - DANOS MORAIS – VALOR CONSIDERADO 

IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO EMPRESA - DESPROVIDO – RECURSO DO 

AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. […] As telas oriundas do sistema da 

empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar 

contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além 

de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio 

de prova (STJ AREsp 439153/RS). O registro indevido nos órgãos de 

proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de 

dano moral, o qual dispensa provas. A indenização por dano moral deve 

ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à 

finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima 

e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. […] (TJMT, Ap 93552/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017 - grifo nosso). Ausente, nos 

autos, prova da origem do débito, deve-se considerar tal inscrição 

indevida. E trata-se de ponto pacífico em nossa jurisprudência e doutrina 

pátria o dano moral in re ipsa pela negativação indevida. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO 

MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - grifo nosso). Frisa-se que, a alegação de fraude não se 

mostra apta a excluir a responsabilidade da parte Requerida eis que, neste 

caso, configura-se como fortuito interno sem a força necessária para 

romper o nexo de causalidade eis que trata-se de risco da atividade 

econômica exercida pela parte Requerida e que não pode ser transferido 

ao consumidor. Ademais, consta nos autos (ids nº 5918485 e 5918492) 

que a parte Requerente efetivou a comunicação e 25.06.2013 do roubo de 

seus documentos. Neste sentido, os print screen trazidos aos autos pela 

parte Requerida, demonstram que o cadastro em nome da parte 

Requerente foi efetivado em 10.02.2015; logo, resta evidenciado que ou a 

parte Requerida deixou de consultar o banco de dados do SPC/SERASA 

ou após a consulta não exigiu qualquer documentação complementar. Em 

qualquer das hipóteses, por certo que a parrte Requerida assumiu o risco 

em prosseguir com a conclusão do cadastro em nome da parte 

Requerente, bem como em efetivar sua negativação. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 4.500,00 (quatro 

mil e quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. A repetição em dobro, nos termos do art. 42, 

parágrafo único, CDC não comporta acolhimento. Referido artigo exige, 

além da cobrança indevida, que haja o efetivo pagamento por parte do 

consumidor, o que não se verifica na presente demanda. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial, para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 

6030268, DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutido nestes auto 

no valor de R$ 736,66 (setecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis 

centavos), e CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007956-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE HORTENCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006286-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITORIA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações 

além de contrato de prestação de serviços, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 
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autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010315-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARVALHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Compulsando os autos verifico que o autor não 

compareceu em audiência de conciliação, contudo, já constava 

contestação da requerida nos autos com provas suficientes para 

comprovar a relação jurídica existente entre as partes, motivo pelo qual, 

passo a análise do mérito. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Apenas para situar a demanda, faço uma breve digressão 

acerca do litígio posto em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de 

que, apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve 

seu nome lançado no SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Apresenta documentos que 

comprovam ser a cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 

290 do CC. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da ausência de 

preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as provas 

carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito perfectibilizada 

com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. Sobre o tema 

manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de Justiça, aduzindo 

que a simples ausência de notificação do devedor acerca do crédito 

cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem como, não impede o 

cessionário de praticar os atos necessários a preservação de seu direito. 

Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: EMENTA CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A cessão de 

crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. 

Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar 

a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de Justiça afirma 

que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito 

(art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o 

novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos 

cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, não havendo 

irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados de serviço de 

proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - Recurso 

especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 - RO 

(2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CELULAR LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000168-98.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ALEX CELULAR LTDA - EPP 

REQUERIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. De início, rejeito a matéria preliminar arguida, vez 

que a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda foi constituída, 

pela Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltda para atuar neste país como 

sua representante. Ademais, "se a empresa brasileira aufere diversos 

benefícios quando se apresenta ao mercado de forma tão semelhante à 

sua controladora americana, deve também, responder pelos riscos de tal 

conduta" (STJ-REsp.: 1021987/RN). Não considerada nenhuma preliminar, 

passo a análise do mérito. Cumpre anotar que o caso em apreço é 
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hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas.” Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c indenização por 

danos materiais e morais proposta pela promovente em face da 

promovida. Alega em síntese o autor que possuía página na plataforma do 

Site Facebook, na qual investiu a quantia considerada de R$ 2.579,68 

(dois mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), 

onde promovia o impulsionamento de anúncios a fim de dar maior 

visibilidade à sua loja e, que em 27 de julho de 2016 a aludida página teria 

sido removida pela requerida sem que fosse notificado. Em contestação a 

requerida, em síntese, alega que a responsabilidade não é da promovida e 

que a culpa pela remoção da página é exclusiva do requerente. Que não 

fez prova e por isso Refuta danos e pede improcedência. Inicialmente, as 

disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 

na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. Dessa 

forma, ainda que o Requerente seja pessoa jurídica e utilize os serviços 

da requerida como insumo de suas atividades empresariais, pode-se 

aplicar o CDC no caso de estar demonstrada a sua fragilidade 

(vulnerabilidade/hipossuficiência) em relação à agravante. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONCEITO DE CONSUMIDOR. 

CRITÉRIO SUBJETIVO OU FINALISTA. MITIGAÇÃO. PESSOAJURÍDICA. 

EXCEPCIONALIDADE. VULNERABILIDADE - A relação jurídica qualificada 

por ser "de consumo" não se caracteriza pela presença de PESSOA física 

ou JURÍDICA em seus polos, mas pela presença de uma parte vulnerável 

de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro. - Mesmo nas 

relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta 

decorrer inegável VULNERABILIDADE entrea PESSOA - JURÍDICA 

consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do 

equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para 

interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência deste STJ 

também reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar 

o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a 

aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e 

consumidores-empresários em que fique evidenciada a relação de 

consumo. (REsp 476.428/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira 

Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 09.05.2005 p. 390). Portanto entendo 

por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão 

do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora, visto que cabia ao 

requerido notificar ao reclamante do bloqueio/exclusão da página ou 

infração da política do site. No caso em apreço a ré não trouxe elementos 

de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a culpa exclusiva do 

requerente na remoção da aludida página nem comprovou que este tenha 

cometido alguma infração a política do site. Assim, não comprovada a 

culpa exclusiva do requerente, procede pedido de restabelecimento da 

página excluída pela requerida. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Sobre o dano moral, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para o requerido restabelecer a página excluída 

indevidamente e, CONDENAR a promovida a pagar à parte autora, em 

razão do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de dano moral, devidamente acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do 

Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem condenação ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006929-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA COSTA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo 

CPC. Sem custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002539-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LOBO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 
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conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008003-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON JOSE DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON MEURER OAB - PR38057 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Da 

análise dos autos, verifico que não fora juntado qualquer documento pelo 

Autor para comprovar o alegado visto que não consta nenhuma 

negativação em nome do autor que contenha relação com o requerido. 

Insta salientar que em despacho de ID 9357755 foi solicitado ao autor que 

juntasse aos autos extrato de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos 

órgãos oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que demonstre que seu 

nome encontra-se negativado. Contudo, o mesmo quedou-se INERTE. O 

julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória das alegações 

feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da 

determinação constante do artigo 373 na busca da comprovação de suas 

alegações. Da análise dos autos, observo que o autor não conseguiu 

fazer prova quanto fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 

373, I, do CPC, uma vez que sequer demonstrou o ato ilícito indenizável da 

parte reclamada. Assim, pela ausência de prova de fato constitutivo do 

direito do autor, tenho que a demanda merece ser julgada improcedente. 

Os requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do 

dever de indenizar não encontram ressonância nos autos, sendo medida 

imperiosa a improcedência do pleito autoral. “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e via de consequência, DECLARO o 

PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006158-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILA TORRES BARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação, além de 

telas de seu sistema interno comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos contudo, verifica-se dos autos que a mesma 

quedou-se INERTE. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

demonstrando a evolução do montante que fora solicitado não sendo 

possível, portanto, o julgamento procedente do mesmo. “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010660-64.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISOTETO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

PISOTETO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP, em face de ANTONIO 

MOREIRA DA SILVA, objetivando o recebimento das notas carreadas aos 

autos. Observa-se que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte 

Reclamada não compareceu a audiência de conciliação, o que importa na 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante no 

pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge 

ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados aos autos, 

corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 9.099/95 é 

bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da 

parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 
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parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos 

elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na 

parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. “Ex 

Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte 

Reclamada a pagar à parte Autora a quantia de R$ 445,00 (quatrocentos e 

quarenta e cinco reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros 

legais de 1% ao mês a partir do vencimento. Nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010422-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001750-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JOIAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE RODRIGUES DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. NILSON JOIAS EIRELI - EPP, qualificado nos autos, ajuizou a 

presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor de ALICE RODRIGUES DE 

SOUSA, igualmente qualificada, alegando, em síntese, que é credor do(s) 

título(s) anexo aos autos. É a síntese do Essencial, até mesmo porque em 

sede de Juizado o relatório é dispensado (art. 38 da Lei n.º 9.099/95) 

Fundamento. Decido. Antes de adentrar no mérito, é dado ao juiz conhecer 

de ofício questões preliminares e prejudiciais de mérito, a exemplo da 

prescrição, independentemente de alegação das partes. Ademais, a parte 

Requerida aponta a prescrição, por meio de advogado nomeado pelo juízo 

para sua defesa. Em detida análise do processo, verifico que a pretensão 

do autor se encontra prescrita. Senão vejamos. É cediço que o prazo 

prescricional para pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes 

de instrumentos públicos ou particulares é de 05 anos, prazo previsto no 

artigo 206, inciso I, parágrafo 5º do Código Civil. No caso de cheque, 

aludido prazo começa a ser contado no dia seguinte à data lançada no 

espaço próprio para isso no documento e no caso das notas promissórias 

o prazo se inicia do dia seguinte ao vencimento do título. No caso em 

questão, o credor promoveu a presente ação em 08/02/2017, e as notas 

promissórias foram emitidas entre 2010 e 10/02/2011, ou seja, após o 

decurso do prazo prescricional. Diante do exposto, PRONUNCIO a 

prescrição sobre o direito de ingresso da presente ação e, por 

conseqüência, julgo extinto o processo com resolução de mérito com 

fundamento no art. 487, II, do novo CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. P.I.C. Transitada em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008778-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANGLEI CRISTINA BASTIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT0017251A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 
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presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011463-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CARNIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002826-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR GIORDANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA RIBEIRO MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida 

devidamente citada (id nº 10532722) não compareceu à audiência de 

conciliação (id nº 10918311). A causa de pedir da presente lide cinge-se 

quanto à cobrança de aluguel atrasado, multa por quebra de contrato e 

demais encargos inerentes à locação residencial firmada entre as partes. 

Compulsando a exordial observa-se que a parte Requerente demonstrou 

os fatos constitutivos de seu direito, conforme documentação carreada 

com a petição inicial. Todavia, no que tange ao pedido de condenação em 

honorários advocatícios referido pedido não comporta acolhimento eis que 

encontra óbice no disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95 que veda a 

condenação em honorários advocatícios, de tal forma que referido pleito, 

caso fosse concedido, seria uma forma de contornar tal vedação. Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte 

Requerente as importância total de R$ 2.405,24 (dois mil e quatrocentos e 

cinco reais e vinte e quatro centavos), devidamente atualizada pelo INPC a 

partir dos respectivos vencimento e com a incidência de juros legais, a 

partir da citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010184-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANI ZANELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida 

devidamente citada (id nº 10441080) não compareceu à audiência de 

conciliação (id nº 10709043). A causa de pedir da presente demanda 

cinge-se quanto à venda duplicada de passagens, tanto no trajeto de ida 

quanto no de volta, o que impediram a parte Requerente e seu 

companheiro de sentarem-se nos assentos originalmente adquiridos. 

Compulsando a exordial observa-se que a parte Requerente demonstrou 

os fatos constitutivos de seu direito, conforme documentação carreada 

com a petição inicial, sobretudo as imagens contidas no id nº 9650235 

onde consta claramente a emissão duplicada de passagens referentes às 

poltronas ocupadas pela parte Requerente. Ainda que a parte Requerente 

tenha concluído ambos os trajetos, sendo acomodada em poltronas 

distintas, é inegável a existência de dano moral, vez que decorreu de falha 

na prestação do serviço. Se por um lado, era possível admitir o mero 

equívoco na venda de um dos trechos da viagem da parte Requerente, a 

chancela do dissabor não revela presente quando a parte Requerida 

comete erro grosseiro em vender, de forma duplicada, tanto as passagens 

da parte Requerente, quanto a de seu companheiro para os trajetos de ida 

e de volta. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a parte 

Requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009270-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ANATIELI DE JESUS CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR RISSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida 

devidamente citada (id nº 10377607) não compareceu à audiência de 

conciliação (id nº 10381899). A causa de pedir da presente demanda 

cinge-se quanto acidente de trânsito, no qual a parte Requerente imputa 

culpa à parte Requerida. Confeccionado o Boletim de Acidente (id nº 

9259583) a autoridade de trânsito local colheu os depoimentos dos 
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envolvidos, constatando que: Segundo o condutor do V1, transitava pela 

Rua das Tamareiras preferencial quando o V2 [MOACIR RISSO DOS 

SANTOS] avançou a preferência vindo pela Rua das Orquídeas. Segundo 

o motorista do V2 [MOACIR RISSO DOS SANTOS], transitava pela Rua das 

Orquídeas, parou na placa de parada obrigatória olhou e não viu nada 

quando saiu colidiu com o V1. […] Desta forma resta claro que o acidente 

ocorreu em via não preferencial da parte Requerida, cabendo a este o 

ônus probatório, nos termos do art. 373, II, CPC em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Requerente ou 

ainda, subsidiariamente, a culpa exclusiva do condutor do V1. Restando 

assentada a responsabilidade da parte Requerida no sinistro em lide, resta 

analisar as provas dos prejuízos sofridos pela parte Requerente. A título 

de danos materiais esta postula o ressarcimento da importância de R$ 

1.600,00 (um mil e seiscentos reais) conforme orçamento anexado aos 

autos (id nº 9259583). Restando o prejuízo devidamente demonstrado a 

parte Requerente faz jus à restituição dos respectivos valores à título de 

danos materiais; contudo, no que tange ao dano moral este não comporta 

acolhimento. Por certo que a parte Requerente enfrentou dissabores em 

decorrência da batida; porém, não restou demonstrado a efetiva ofensa 

moral que o sinistro teria causado em sua honra, sobretudo ante a 

ausência de ferimentos. Ademais, a mera alegação de hipossuficiência 

não gera, por si só, a ofensa moral pretendida. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para 

CONDENAR a parte Requerida a restituir a importância de R$ 1.600,00 (um 

mil e seiscentos reais) a título de indenização por DANOS MATERIAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da data do acidente e 

juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010202-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ARAUJO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MOURA OAB - MT21118/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto ao alegado inadimplemento 

contratual da parte Requerida, que deixou de entregar a infraestrutura 

ensejando o pedido de rescisão contratual da parte Requerente. Esta em 

sua petição inicial afirma que adimpliu com a importância total de 

R$29.906,69 (vinte nove mil e novecentos e seis reais e sessenta nove 

centavos); contudo, a parte Requerida não cumpriu a avença em entregar 

a infraestrutura até 01.05.2017. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da 

parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a 

parte Requerida devidamente citada (id nº 10443501) não compareceu à 

audiência de conciliação (id nº 10712150). Insta consignar que os 

entraves burocráticos que assolam nosso país não tratam-se de 

situações que fogem da previsibilidade, mas verdadeiro risco empresarial, 

posto que aqueles que exploram atividades econômicas neste campo 

estão cientes da morosidade e dos entraves. Neste sentido destaca-se: 

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual e devolução de parcelas 

pagas c/c declaratória de nulidade de cláusulas contratuais. Atraso na 

entrega do imóvel localizado no loteamento terras alphaville sergipe II. Fato 

evidenciado nos autos. Caso fortuito ou força maior não configurados. 

Ausência de comprovação da demora decorrente de fatores imprevisíveis 

inerentes à definição desses institutos. Os entraves burocráticos 

decorrentes da liberação da documentação do imóvel por parte do poder 

público são fatores previsíveis e inerentes à atividade do ramo imobiliário. 

Risco do empreendimento que não pode ser repassado ao consumidor, 

mas deve ser assumido pela empresa apelante, como inerente ao seu 

negócio. […]Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. Votação 

unânime. (TJSE - AC: 201700720524, Relator: ELVIRA MARIA DE ALMEIDA 

SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2017) Ainda 

nos presentes autos incide a Lei de Parcelamento do Solo, Lei nº 6.766/79, 

com alterações da Lei nº 9.785/99; que por seu turno, conforme 

entendimento jurisprudencial pátrio, determina a conclusão das obras de 

infraestrutura básicas antes do início das alienações. Vide: APELAÇÃO. 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO 

CONTRATO QUANTO A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

DO LOTEAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DAS RÉS. 1. Admitida a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor ao caso em exame, porque inegável a existência de relação 

de consumo entre as partes, deve ser reconhecida a legitimidade passiva 

da corré Sena Construções Ltda., que integra a cadeia de fornecedores e, 

portanto, responde pelos danos decorrentes do atraso nas obras pelas 

quais estava incumbida de realizar. 2. A conclusão das obras de 

infraestrutura básica, considerado somente o mínimo determinado pela Lei 

(art. 2º, §§ 5º e 6º, Lei nº 6.766/79), deveria preexistir à alienação levada 

a efeito pela loteadora, de modo que, com mais razão, deve ser 

reconhecida a falta de razoabilidade da cláusula que submete o 

compromissário comprador a uma espera indefinida para ver cumprida 

obrigação inerente à própria condição de loteadora da ré. […] (TJ-SP - 

APL: 00015712320118260292 SP 0001571-23.2011.8.26.0292, Relator: 

Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 26/11/2013, 10ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2013 - grifo nosso). Em se 

tratando de relação de consumo o art. 51, CDC permite a revisão das 

cláusulas consideradas abusivas. Tem-se por abusiva, nos termos do 

inciso IV do referido artigo aquela cláusula que estabelece vantagem 

exagerada ao fornecedor em detrimento do consumidor. Neste vies, o 

parágrafo décimo da Cláusula Segunda ao estipular retenção de 40% 

(quarenta porcento) em cado de rescisão contratual viola frontalmente o 

disposto no art. 51, IV, CDC eis que situa a parte Requerente em 

desvantagem exagerada em consonância com o disposto no art. 51, §1º, 

III, CDC. Ademais, o parágrafo décimo primeiro da Cláusula Segunda 

conflita com entendimento pacífico do STJ, consistente na Súmula 543, in 

verbis: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e 

venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve 

ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente 

comprador - integralmente, em caso de culpa exclusivado promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. Portanto, se por um lado autoriza-se a 

retenção parcial do saldo já adimplido pela parte Requerente, por outro 

lado, tal restituição deverá ocorrer em parcela única. A jurisprudência do 

E. TJMT, calcada no entendimento pacificado do STJ tem aceitado um 

percentual de retenção entre 10% e 25% sobre o saldo adimplido pelo 

promitente comprador. Neste sentido destaca-se: RESCISÃO DE 

CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO 

POR CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DEVOLUÇÃO DAS 

QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 25% DO VALOR EFETIVAMENTE 

PAGO – POSSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM – CABIMENTO – 

DANO MORAL – INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição parcial das 

parcelas pagas pelo promitente comprador, nos casos em que deu causa 

ao desfazimento, admitido a retenção do percentual entre 10% a 25%. 

Válida a comissão de corretagem devidamente informada e contratada, 

não havendo que se falar em restituição em dobro ou em venda casada. 

Dano moral inexistente por ausência de ato ilícito ou conduta/cobrança 

abusiva. (TJMT, Ap 106930/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/10/2017, Publicado no DJE 06/11/2017 - grifo nosso). Efetuando-se um 

cotejo entre a quantia total de parcelas e a quantia de parcelas quitadas, 

mostra-se, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.099/95, que a retenção do 

percentual de 10% sobre o valor pago mostra-se razoável. Por derradeiro, 

tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a parte 

Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação para RESCINDIR o contrato nº 

3.4.25 entabulado entre as partes (id nº 9660163) e CONDENAR a parte 

Requerida restituir, em parcela única, a importância de R$ 26.916,02 (vinte 

e seis mil e novecentos e dezesseis reais e dois centavos), já abatido o 

percentual de 10% sobre o valor pago, devendo cada parcela ser 
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atualizada pelo INPC a partir do respectivo vencimento e com a incidência 

de juros legais a partir da citação e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011266-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TARACHUK CORDEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QBEX COMPUTADORES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto ao alegado inadimplemento da 

parte Requerida em proceder a restituição dos valores acordados com a 

parte Requerente em decorrência do defeito no produto por esta adquirido. 

Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 

20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida devidamente citada (id 

nº 11099822) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 

11124776). O acordo entabulado entre as partes encontra-se anexado 

nos autos (id nº 10104423) corroborando a tese autoral. Quanto ao dano 

moral este revela-se igualmente presente. Ainda que o mero 

descumprimento contratual não enseje por si só ofensa moral, no presente 

caso é inegável a falha na prestação do serviço da parte Requerida, eis 

que há mais de 02 (dois) anos a parte Requerente encontra-se privada da 

restituição de seus valores. Conforme consta na nota fiscal em anexo (id 

nº 10104407) a compra foi efetivada em 18.10.2016, sendo o acordo de 

ressarcimento pactuado em 14.02.2017, havendo ausência de 

razoabilidade no prazo para resssarcimento do consumidor. Não obstante, 

haver afronta ao art. 18, §1º, II, CDC que determina a restituição imediata 

dos valores pagos. É sabido que a condenação em dano moral é baseada 

no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a parte 

Requerida a restituir a importância de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e 

nove reais) devidamente atualizada pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso, ou seja, 18.10.2016 e com a incidência de juros legais de 1% 

ao mês a partir da citação; bem como a pagar a importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010268-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIMAR DA CONCEICAO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por CAVAGNOLI 

E LAVARGA LTDA-EPP em face de MARIA LUZIMAR DA CONCEIÇÃO 

COSTA. Dispõe o Código Civil em seu art. 206, §5º, I: Art. 206. Prescreve: 

[…] § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas 

constantes de instrumento público ou particular; O cheque objeto da 

presente cobrança (id nº 9690711) possuía vencimento para 13.12.2007. 

Deste modo, o prazo prescricional para a propositura da ação de 

cobrança encerrou-se em 14.12.2012, respectivamente. Por tratar-se de 

matéria de ordem pública a prescrição pode ser conhecida de ofício, Neste 

sentido destaca-se: AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. ARTIGO 206, §5º, I, CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A cobrança decorrente de cheque que perdeu sua força 

executiva deve observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

previsto no artigo 206, § 5º, I do Código Civil. Sentença mantida. (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 120110164181/2016, , Turma 

Recursal Única, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 05/04/2016 - 

grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. O prazo para o ajuizamento da ação de 

cobrança fundada em cheque sem eficácia de título executivo é de cinco 

anos, consoante art. 206, § 5º, I, do Código Civil brasileiro. Prescrição da 

pretensão formulada reconhecida de ofício. Precedentes jurisprudenciais. 

Súmula 503 do STJ. Prescrição decretada de ofício. Apelação prejudicada. 

(TJRS - AC: 04206243920168217000, Relator: LUÍZ ROBERTO 

IMPERATORE DE ASSIS BRASIL, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 23/05/2017). Diante do exposto, JULGO EXTINTO com 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO pela ocorrência da PRESCRIÇÃO os pedidos 

formulados na inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009109-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SABRINA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1009109-03.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RENATA SABRINA PIRES 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL de ACORDO EXTRAJUDICIAL, celebrado entre 

as partes, conforme documento juntado nos autos. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. 

Decido. Da análise atenta dos autos, constato que referido acordo fora 

pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Com efeito, 

HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o 

artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 

9.099/95, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da 

Lei 9.099/95). Consigno que não há necessidade de intimação das partes 

da sentença homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do 

FONAJE. ARQUIVE-SE o presente feito com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001141-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA VIEIRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE VIEIRA OAB - MT18011/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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NEIDI MARA RONCONI NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011648-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CHARLES ZENNI DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Os presentes Embargos de 

Declaração (id nº 5474937) restam prejudicados em virtude da prática de 

ato incompatível com o interesse recursal, qual seja, o protocolo, pela 

parte Embargante, de petição de cumprimento voluntário da sentença (id 

nº 6050057). Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada. 

INTIME-SE a parte Embargada, DOUGLAS CHARLES ZENNI DE LIMA, a 

manifestar-se nos autos, quanto à petição de id nº 6050057, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER MACHADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante aduziu OMISSÃO quanto a sentença proferida no id nº 

4736171; todavia, em que pese os argumentos da parte Embargante estes 

não prosperam. No provimento jurisdicional originário foi reconhecido o 

caráter indevido da negativação que recaiu sobre o nome da parte 

Requerente; pois bem, conforme fundamentos já contidos na sentença 

proferida. Os efeitos da REVELIA são inaplicáveis no presente caso. Em 

14.11.2016, nos ids nº 3691536 e 3691534, houve a juntada de 

procuração pública outorgada, dentre outros, ao Dr. LUIZ TERUO 

MATSUNAGA JUNIOR, inclusive com poderes para nomeação de 

preposto, tal como ocorreu na Carta de Preposição juntada no momento da 

audiência de conciliação (id nº 4481793). Porém, ainda que não fosse o 

caso, em se tratando de litisconsórcio passivo, incidiria à hipótese o 

disposto no art. 345, I, NCPC. No que tange à Ata Notarial anexada no id nº 

2478867, esta inicia-se da seguinte maneira: […] Ao acompanhar o 

solicitante acessar a página do sitehttpv/www.outlook.live.com, 

p r e c i s a m e n t e  à s  1 7 : 0 9  h o r a s ,  o n d e  d i g i t o u  o 

ogin:wandermachadosnp@hotmail.com, senha pessoal, abriu a página de 

entrada, onde no campo procurar digitou Bradesco Consórcio, onde 

constatei o seguinte: e-mail recebido de Bradesco Consórcios[…] A ata 

notarial inicia-se a partir da caixa de entrada da parte Embargante; porém, 

a questão suscitada na sentença não foi respondida: por quais meios a 

parte Embargante solicitou o envio do email contendo o boleto para 

pagamento? Se algum preposto da parte Requerida forneceu a url ou se a 

parte Embargante acesso algum site após pesquisar no Google ou outro 

buscador. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e 

NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada. 

RETORNEM os autos para que seja CERTIFICADO pela Secretaria deste 

Juízo quanto à tempestividade dos Recurso Inominados interpostos nos 

ids nº 10906493 e 10921866. Após, voltem os autos conclusos, em 

localizador próprio para seus recebimentos e demais providências 

cabíveis. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006460-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR VILELA CONRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante aduziu CONTRADIÇÃO em face da sentença de id nº 9186075 

que extinguiu o presente feito pela ausência da parte Requerente na 

audiência de conciliação. Apesar dos argumentos apresentados pela 

parte Embargante a sentença embargada não comporta reparos. No 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito dos Juizados Especiais é comum a 

designação automática da audiência de conciliação no momento que o(a) 

advogado(a) do autor distribuiu a demanda. Inclusive, nestes casos, tão 

logo é concluída a distribuição aparece a mensagem de processo 

distribuído com sucesso, informando o número único dos autos e, e for o 

caso, a data da audiência de conciliação designada. O que ocorreu no 

presente feito, onde se verifica que o mesmo foi distribuído em 24/05/2017 

às 10h44min29s (id nº 10103727) e no id nº 10103728, às 10h44min29s 

do dia 24/05/2017, houve a designação automática de audiência de 

conciliação. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e 

NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005650-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GARCIA ERNESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LESLIE KARINE MION CAZARI OAB - SP322614 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante aduziu OMISSÃO da sentença proferida no id nº 10643411 

quanto ao pedido de danos materiais. Neste ponto merece reparo a 

sentença embargada, havendo omissão quanto a ponto questionado. 
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Ressai dos autos que a parte Embargante postula a condenação da parte 

Embargada na importância de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa 

centavos) referente ao pagamento da Certidão de Protesto. Apesar de 

não constar nos autos o respectivo recibo emitido pelo Cartório do 

Segundo Ofício, no corpo da certidão anexada no id nº 6779786 há 

referência expressa ao valor pago pela sua emissão. Todavia, a correção 

monetária deverá incidir a partir da data da emissão da referida certidão. 

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO, passando o dispostivo sentencial a constar da seguinte 

forma, mantendo-se os demais pontos da sentença em sua integralidade: 

Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa 

centavos) a título de DANOS MATERIAIS, devidamente corrigida pelo INPC 

a partir de 23.03.2017 e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mê 

a partir da citação e, ainda, a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da 

presente data (Súmula 362, do STJ). Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante aduziu OMISSÃO na sentença de id nº 5613844 quanto aos 

valores a serem restituídos à parte Embargada. Em que pese os 

argumentos da parte Embargante a sentença proferida não comporta 

modificação. Isto por que a fundamentação da repetição do indébito é o 

art. 42, parágrafo único, CDC que possui como pressuposto a ocorrência 

de pagamento indevido pelo consumidor. Desta forma, visando apenas 

clarificar o contigo no dispositivo sentencial. Deverá a parte Embargante 

restituir à parte Embargada, os valores pagos, ou seja, o que esta 

efetivamente pagou à parte Embargante, entre janeiro/2015 a agosto/2016; 

por consectário lógico, nos meses em que a parte Embargada não realizou 

o adimplemento de quaisquer valores, não haverá o dever de repetição. 

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003388-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, aduziu OMISSÃO quanto a sentença proferida no id nº 

10715543, sob o argumento de não enfretamento das teses defensivas. 

Em que pese os argumentos da parte Embargante estes não prosperam e 

tem o condão de rediscussão do mérito. No provimento jurisdicional 

originário houve o cotejo do ônus probatório de cada parte e, feito o 

devido cotejo houve a procedência da demanda. Portanto, a sua intenção 

tentar rediscutir a matéria probatória dos autos, o que é inadmissível em 

sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR 

A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios 

somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença 

proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a 

sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer mácula no 

julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso posto, 

estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as teses e 

regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em igual 

sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em casos 

semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento 

do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, por não vislumbrar qualquer OMISSÃO na sentença 

objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006372-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILSON SILVA DE TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, aduziu 

OMISSÃO quanto a sentença proferida no id nº 10734186, quanto à 

destinação do bem objeto da lide. Em breve síntese, a demanda cingia-se 

quanto a ausência de devolução de um produto que apresentou defeito e 

foi enviado à assistência técnica. Conforme restou claro na sentença 

objurgada, a parte Requerente, ELENILSON SILVA DE TOLEDO, 

encaminhou à assistência técnica o produto, conforme constata-se nos 

(ids nº 9212428 e 9212445); porém, nenhuma das partes Requeridas 

trouxe aos autos provas sobre a localização dos produtos. Neste cenário 

não se mostra possível que a sentença impusse à parte Requerente ou a 

qualquer das partes Requeridas o dever de restituir o produto não se 

tendo certeza sobre a atual localização do mesmo e, não se tendo 

conhecimento de qual das partes detem o bem não é possível, sob pena 

de iliquidez, determinar a restituição do mesmo. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, porém 
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NEGO-LHES provimento mantendo a sentença objurgada da forma que 

fora lançada. Por oportuno, a parte Embargante, SAMSUNG ELETRONICA 

DA AMAZONIA LTDA, no id nº 11013822, adimpliu voluntariamente com o 

cumprimento de sentença, havendo a concordância da parte Requerente 

(id nº 11031043) que não apresentou oposição aos valores depositados. 

Diante do exposto, ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ para LEVANTAMENTO dos valores depositados em 

Juízo, conforme informações fornecidas pela parte Requerente no id nº 

11031043. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013576-71.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013704A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA GIRARDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A patrono da parte Embargante 

menejou os presentes Embargos aduzindo omissão da sentença que não 

arbitrou a esta honorários advocatícios. Compulsando os autos, vislumbro 

a OMISSÃO ventilada pela parte Embargante. “Ex positis”, ACOLHO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, para ARBRITAR em favor da 

advogada da parte Embargante, ante sua atuação de advogada dativa na 

defesa dos interesses da parte Requerente, em sede de cumprimento de 

sentença, 02 (duas) URH, expeça-se as competentes certidões, 

mantendo-se na íntegra os demais termos da sentença Embargada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-58.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS MARCUSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA LIMA OAB - MT0018416A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EDIFICA LTDA - ME (REQUERIDO)

RENATO ALEX TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

foi devidamente intimada a manifestar-se quanto ao endereço das partes 

Requeridas; contudo, quedou-se inerte, bem como não compareceu na 

audiência de conciliação designada. Desta forma, considerando a inércia 

da parte Exequente em promover as diligências que lhe cabiam deve a 

presente demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE 

com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013164-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBSON FORTUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCO & OLIVEIRA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada, via Sistema PJe, em 05/12/2016 para 

que se manifestasse quanto ausência de citação da parte Executada; 

contudo esta deixou transcorrer in albis seu prazo. Desta forma, 

considerando a ausência de bens penhoráveis é causa de extinção da 

presente demanda. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011308-44.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada, via Sistema PJe, em 18/11/2016 às 

10h24min para dar prosseguimento no feito; contudo esta deixou 

transcorrer in albis seu prazo. Desta forma, considerando a ausência de 

bens penhoráveis é causa de extinção da presente demanda. Ex positis, 

EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, 

CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as anotações de 

praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011111-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA SMIDERLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada, via Sistema PJe, em 25/11/2016 às 

12h47min para dar prosseguimento no feito; contudo esta deixou 

transcorrer in albis seu prazo. Desta forma, considerando a ausência de 

bens penhoráveis é causa de extinção da presente demanda. Ex positis, 

EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, 

CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as anotações de 

praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009562-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE NARVAES GARCIA (REQUERENTE)

APARECIDO GARCIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005036-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAB DA SILVA (REQUERENTE)

G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013350-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GIACOMELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que restrou infrutífera 

sua intimação para a audiência de conciliação uma vez que em ambos os 

endereços fornecidos pela parte Requerente no momento da distribuição 

da presente demanda, retornaram com a alínea “desconhecido”. Dispõe o 

CPC ser obrigação da partes manter atualizado seu endereço e demais 

dados pessoais junto aos autos. Ante o notório desinteresse da parte 

Requerente em dar prosseguimento a presente execução, o Poder 

Judiciário, já abarrotado de processo, não pode dar-se ao luxo de manter 

em trâmite um processo que seu autor não quer. Ex positis, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, IV, 

CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

MARCIELEN GARCIA SANTOS OAB - MT22589/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Em sua 

petição inicial a parte Requerente aduz que assinou apenas a Revista Isto 

É, pertencente à primeira Requerida, EDITORA TRES LTDA, e que esta e a 

segunda Requerida passaram a cobrar, na fatura de seu cartão de 

crédito, outras assinaturas não solicitadas. Nos autos a parte Requerente 

juntou três cartas de cancelamento datadas de 24.06.2016 referentes às 

assinaturas das Revistas Isto É, Menu e Dinheiro Rural; constando que o 

estorno ocorreria em uma a duas faturas de seu cartão de crédito. Em sua 

defesa a primeira Requerida, EDITORA TRES LTDA, sustentou ausência de 

interesse de agir pela devolução administrativa dos valores dos contratos 

ativos. No mérito aduziu pela regularidade das contratações e inexistência 

de danos morais. Por seu turno a segunda Requerida, EDITORA GLOBO 

S/A, sustentou pela regularidade da contratação, todavia afirma que 

procedeu com o cancelamento do contrato em dezembro/2016 e que o 

estorno integral dos valores ocorreria nas faturas de janeiro ou 

fevereiro/2017. Ainda, aduziu pela ausência de danos morais. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto a alegada contratação não 

solicitada de assinatura mensal de revista fornecidas pelas partes 

Requeridas. De forma clara há a incidência da inversão do ônus da prova, 

nos termos do art. 6º, VIII, CDC; eis que em sua petição inicial a parte 

Requerente fixa tese negativa de contratação; incumbindo portanto às 

partes Requeridas o ônus em demonstrar que teria o autor solicitado todas 

as assinaturas em discussão. Quanto à segunda Requerida, EDITORA 

GLOBO S/A, esta limitou-se a arguir pela regularidade da contratação; 

contudo, sem trazer os autos quaisquer elementos probatórios mínimos de 

suas alegações. Em se tratando de contratação por telefone, bastaria que 

esta juntasse aos autos a gravação, na qual a parte Requerente teria 

solicitado a assinatura de revista mensal no valor de R$ 598,80 

(quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) em 12 (doze) 

parcelas. Todavia, no que tange ao pedido de restituição dos valores 

cobrados este resta prejudicado. Ressai da defesa desta parte Requerida 

(id nº 4655349) comunicado de estorno integral do valor de R$ 598,80 

(quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) ocorrido em 

06.12.2016. Uma vez que referida Requerida cumpriu seu ônus probatório, 

quanto a este ponto específico, era dever da parte Requerente trazer aos 

autos as faturas de janeiro e fevereiro/2017 visando demonstrar que o 

estorno não ocorreu dentro do prazo informado. Quanto à primeira 

Requerida, EDITORA TRES LTDA, igualmente esta não trouxe aos autos 

quaisquer elementos mínimos de prova no sentido de haver a solicitação 

das assinaturas. Em confrontação dos contratos e valores atribuídos à 

parte Requerente e informados em sua defesa (id nº 4604597) com os 

valores mensalmente descontados na fatura do cartão de crédito da parte 

Requerente (ids nº 3691148, 3691149, 3691152, 3691156, 3691157, 

3691161, 3691163, 3691167, 3691169 e 3691173) foi possível verificar a 

existência de 08 (oito) contratos supostamente pactuados entre as partes, 

sendo eles: 12.175.548 em 10 (dez) parcelas de R$ 42,70 (quarenta e 

dois reais e setenta centavos); 12.279.432 em 10 (dez) parcelas de R$ 

46,90 (quarenta e seis reaeis e noventa centavos); 14.965.791 em 10 

(dez) parcelas de R$ 18,60 (dezoito reais e sessenta centavos); 

151.444.562 em 09 (nove) parcelas de R$ 14,00 (catorze reais), já 

finalizados. E ainda, 12.486.667 em 10 (dez) parcelas de R$ 59,80 

(cinquenta e nove reais e oitenta centavos); 15.815.855 em 08 (oito) 

parcelas de R$ 18,13 (dezoito reais e treze centavos) e 15.835.381 em 07 

(sete) parcelas de R$ 18,13 (dezoito reais e treze centavos). Destes, os 

próprios extratos anexados aos autos pela parte Requerente (id nº 

3691173) demonstram o estorno integral dos contratos nº 15.815.855 e 

15.835.381, cada um no valor total de R$ 126,91 (cento e vinte e seis reais 

e noventa e um centavos); bem como o estorno parcial do contrato nº 
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12.486.667 no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais). 

Através das Cartas de Cancelamento (id nº 3691147) é possível certificar 

que o contrato nº 12.486.667 refere-se à Revista Isto É, da qual a parte 

Requerente afirma ter regularmente aderido à assinatura. Em que pese a 

parte Requerida, EDITORA TRES LTDA, tenha se recusado a proceder o 

estorno dos valores referentes aos demais contratos sob o argumento de 

que o serviço já havia sido integralmente prestado, na presente hipótese 

incide o disposto no art. 39, III, CDC; sendo considerada como amostra 

grátis, nos termos do parágrafo único do referido artigo e, portanto não 

podendo incidir cobrança sobre os mesmos. Logo, é devida a restituição 

integral dos valores pagos referente aos contratos nº 12.175.548, 

12.279.432, 14.965.791 e 151.444.562 totalizando a importância de R$ 

1.208,00 (um mil e duzentos e oito reais). A hipótese dos autos ainda se 

configura cobrança indevida, motivo pelo qual incide a previsão legal do 

art. 42, parágrafo único, CDC; devendo tais valores serem restituídos em 

dobro. Neste sentido destaca-se: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

Ação indenização por danos morais e repetição de indébito. Cobrança de 

assinatura de revista não contratada através do cartão de crédito. Pedido 

de cancelamento. Legitimidade passiva do banco. Responsabilidade 

solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Falha na 

prestação de serviço. Dever de restituição em dobro dos valores 

indevidamente cobrados. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJRS - 

RCIV: 00577238820178219000, Relator: MARA LÚCIA COCCARO 

MARTINS FACCHINI, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2017 – grifo nosso). Nesta linha de raciocínio, incumbirá 

à primeira Requerida, EDITORA TRES LTDA, proceder com a restituição em 

dobro da importância de R$ 1.208,00 (um mil e duzentos e oito reais) 

referente aos contratos nº 12.175.548, 12.279.432, 14.965.791 e 

151.444.562; bem como, pela restituição simples do valor total de R$ 

271,95 (duzentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos) 

referente aos contratos nº 15.815.855 e 15.835.381; dos quais já houve a 

restituição dos valores originais. Quanto ao contrato nº 12.486.667 não é 

devida qualquer restituição por tratar-se de contrato legitimamente 

pactuado pela parte Requerente, tal como confessado na petição inicial. 

Sendo devida tão somente o estorno do saldo remanescente, o que já 

ocorreu, conforme provas encartadas nos autos. Por seu turno, 

considerando que a segunda Requerida, EDITORA GLOBO S/A, procedeu 

com a restituição simples do valor cobrado. Deverá, ainda, proceder com o 

pagamento, na forma simples da importância de R$ 598,80 (quinhentos e 

noventa e oito reais e oitenta centavos). As partes Requeridas na 

presente demanda carecem de LEGITIMIDADE PASSIVA para o pedido da 

parte Requerente, referente à restituição das importâncias debitadas de 

sua conta bancária pela QUARTA PARTE EDITORA; eis que referida 

pessoa jurídica não possui qualquer vínculo, demonstrado no processo, 

com as partes Rés. De tal modo que deverá a parte Requerente propor a 

respectiva demanda em face desta. Por fim, o pedido de danos morais 

comporta acolhimento. Restou evidenciado nos autos que ao longo de 

vários meses as partes Requeridas procederam com o desconto indevido 

de valores na fatura do cartão de crédito da parte Requerente, que trouxe 

aos autos, 02 (dois) protocolos de atendimento, evidenciando que solicitou 

que fosse cessada as cobranças. Na presente hipótese o dano moral 

decorre da afronta aos direitos básicos da parte Requerente em ver 

considerável parcela de seu patrimônio ser constrita por dívida não 

solicitada e por considerável período de tempo. Vide: APELAÇÃO. 

Sentença proferida sob a égide do CPC/2015. Assinatura de revista não 

contratada com desconto em fatura de cartão de crédito. Autora idosa. 

Tentativa de solução via administrativa. Inversão do ônus da prova 

deferida. […]Apelação da ré com pretensão e reforma para afastar a 

condenação ou reduzir os danos morais fixados. Agravo retido quanto ao 

deferimento da inversão do ônus da prova reiterado em suas razões 

recursais. Agravo retido rejeitado. Inversão do ônus da prova, direito 

básico do consumidor consagrado no artigo 6º, inciso VIII da Lei 8.078/90, 

autor que é hipossuficiente em face do réu, bem como é ônus do réu 

provar a contratação do serviço, eis que a autora não se pode compelir 

fazer prova de fato negativo. Falha do serviço que restou comprovada. 

Eis que a ré sequer juntou aos autos qualquer instrumento contratual apto 

a justificar a sua conduta, de modo a comprovar a existência de relação 

jurídica entre as partes, ônus que decerto lhe cabia. Responsabilidade 

objetiva. Aplicabilidade da teoria do risco do empreendimento. Dano moral 

comprovado diante das peculiaridades do caso, eis que a parte autora é 

idosa, influenciando a cobrança abusiva nos seus rendimentos, 

comprovando que faz uso de medicamentos, bem como via administrativa 

não solucionou o réu o problema, tendo a autora que ingressar no 

Judiciário a fim de ver resguardados seus direitos. Valor de R$ 5.000,00 

que deve ser mantido eis que respeita os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade bem como as diretrizes do caso concreto, Incidência da 

Súmula 343 deste Tribunal. Recurso conhecido, que se nega provimento. 

ACÓRDÃO Examinados e discutidos estes autos. (TJRJ - AP: 

00112103420148190202, Relator: NATACHA NASCIMENTO GOMES 

TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 08/05/2017 - grifo nosso). É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável 

de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para: a) CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 

3694347; b) CONDENAR a primeira Requerida, EDITORA TRES LTDA, a 

restituir em dobro a importância de R$ 1.208,00 (um mil e duzentos e oito 

reais), devidamente atualizada pelo INPC a partir do efetivo desembolso e 

com a incidência de juros legais de 1% ao mês a partir da citação, 

referente aos contratos nº 12.175.548, 12.279.432, 14.965.791 e 

151.444.562; c) CONDENAR a primeira Requerida, EDITORA TRES LTDA, a 

restituir na forma simples, R$ 271,95 (duzentos e sentan e um reais e 

noventa e cinco centavos), devidamente atualizada pelo INPC a partir do 

efetivo desembolso e com a incidência de juros legais de 1% ao mês a 

partir da citação, referente aos contratos nº 15.815.855 e 15.835.381; d) 

CONDENAR a segunda Requerida, EDITORA GLOBO S/A, a restituir na 

forma simples da importância de R$ 598,80 (quinhentos e noventa e oito 

reais e oitenta centavos), devidamente atualizada pelo INPC a partir do 

efetivo desembolso e com a incidência de juros legais de 1% ao mês a 

partir da citação; e) CONDENAR solidariamente as partes Requeridas, a 

pagarem a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000832-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGNO PINHEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, DO SEGURO DPVAT – 

DIFERENÇA DAS SUAS DAMS – DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES 

proposta por ANTÔNIO MAGNO PINHEIRO DA ROCHA em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. A 

parte Requerente vem a Juízo pleitear o pagamento de R$ 2.339,80 (dois 

mil e trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) a título de 

diferença entre o que efetivamente gastou quanto a despesas médicas e 

hospitalares e o que efetivamente recebeu da parte Requerida. Portanto, a 

controvérsia da presente demanda cinge-se quanto à comprovação do 

nexo de causalidade entre o acidente de trânsito sofrido pela parte 
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Requerente e as despesas médico hospitalares anexadas nos autos. É 

possível verifica do conjunto probatório que as despesas apresentadas 

possuem correlação com o sinistro sofrido pela parte Requerente em 

virtude da proximidade das datas e da natureza dos exames e consultas 

realizadas. Ainda, os Atestados Médicos (id nº 4625976) corroboram a 

existência do nexo causal, onde explicitamente admitem que a parte 

Requerente deu entrada naquela unidade de saúde vítima de acidente de 

trânsito e que se submeteu à procedimento cirúrgico em decorrência de 

lesão no cotovelo esquerdo. Portanto, havendo comprovação das 

despesas gastas pela parte Requerente em virtude do acidente de trânsito 

que foi vítima, impõe-se a restituição da diferença apurada, no valor de R$ 

2.339,80 (dois mil e trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) a 

título de DAMS. Ao contrário do que alega a parte Requerida, consta nos 

autos (id nº 4626044) pedido manuscrito formulado pela procuradora da 

parte Requerente no sentido de reanalisar o valor a ser pago a este, de 

modo que resta devidamente REJEITADA a PRELIMINAR de CARÊNCIA de 

AÇÃO. Desta forma, não há qualquer razoabilidade no pagamento a menor 

uma vez que o valor total pleiteado e comprovado pela parte Requerente 

encontrava-se em consonância com o limite dispostos no art. 3º, III da Lei 

nº 6.194/74. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação para CONDENAR a Requerida a pagar ao 

Requerente a quantia de R$ 2.339,80 (dois mil e trezentos e trinta e nove 

reais e oitenta centavos) devidamente atualizada pelo INPC a partir do 

evento danoso e juros legais a partir da citação e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004679-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARCOS PELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELTON DA SILVA MOREIRA OAB - MT22703/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por EDSON 

MARCOS PELOSO em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Em síntese a parte Requerente pleiteia o 

pagamento do seguro em virtude de invalidez permanente em decorrência 

de acidente de trânsito; todavia, a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

suscitada pela parte Requerida deve ser acolhida. Aduziu a parte 

Requerente que em 13/07/2016 foi vítima de acidente de trânsito que 

resultou em fratura exposto no seu joelho esquerdo; após submetido a 

procedimento cirúrgico e reabilitação em fisioterapia não consegue 

exercer plenamente suas funções. Não obstante a parte Requerente não 

tenha trazido aos autos prova de que efetuou pedido administrativo 

perante à parte Requerida, o que por si só já implicaria em carência de 

ação; a presente demanda não possui prova documental suficiente para 

atestar a invalidez permanente, tal como o atestado do IML (art. 5º, §5º da 

Lei nº 6.194/74). E, neste cenário passa a ser indispensável a produção 

de prova pericial para atestar se há invalidez permante e, em caso 

positivo, em que grau. Neste sentido é oportuna recente jurisprudência da 

Turma Recursal do TJMT: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. APLICAÇÃO DA TABELA DE 

QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE 

PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO 

PROVIDO. Inexistindo prova suficiente do grau da invalidez da parte 

requerente, revela-se imprescindível a realização de prova pericial, o que 

afasta a competência do Juizado Especial, impondo-se, por conseguinte, a 

extinção do processo, sem resolução do mérito. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 180752420118110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016 - grifo nosso) Diante 

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

termos do artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002426-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELTON DA SILVA MOREIRA OAB - MT22703/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por DOMINGOS 

PEREIRA DE ANDRADE em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Em síntese a parte Requerente 

pleiteia o pagamento do seguro em virtude de invalidez permanente em 

decorrência de acidente de trânsito; todavia, a PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA suscitada pela parte Requerida deve ser acolhida. 

Aduziu a parte Requerente que foi vítima de acidente de trânsito que 

resultou em lesões irreversíveis. Em que pese os argumentos da parte 

Requerente, os laudos médicos encartados nos autos se mostram 

conflitantes. Se por um lado aquele anexado no id nº 4980074 afirmar pela 

invalidez em percentual de 50%; por outro lado, aquele anexo no id nº 

4980155 indica à parte Requerente a reabilitação profissional. Ademais, 

ambos os laudos foram confeccionados por médicos particulares, não 

estando anexado aos autos o atestado do IML conforme determina o art. 

5º, §5º da Lei nº 6.194/74. E, neste cenário passa a ser indispensável a 

produção de prova pericial para atestar se há invalidez permante e, em 

caso positivo, em que grau. Neste sentido é oportuna recente 

jurisprudência da Turma Recursal do TJMT: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. APLICAÇÃO DA 

TABELA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL. RECURSO PROVIDO. Inexistindo prova suficiente do grau da 

invalidez da parte requerente, revela-se imprescindível a realização de 

prova pericial, o que afasta a competência do Juizado Especial, 

impondo-se, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do 

m é r i t o .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

180752420118110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016 - grifo nosso) Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do 

artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002997-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 638 de 1153



que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, que não há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora negativada por 

suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se 

a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada 

qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010479-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 
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natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010294-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BENEDITO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 
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comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011021-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CRISTINA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010314-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARVALHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. 

Destaque-se que as provas carreadas pela Reclamada dão conta da 

cessão de crédito perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, 

portanto, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. É o suficiente. Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso 

Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que a simples ausência de 

notificação do devedor acerca do crédito cedido não o desobriga ao 

pagamento da dívida, bem como, não impede o cessionário de praticar os 

atos necessários a preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a 

ementa do julgado: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. 

INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão 
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quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não 

possa ser exigida quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste 

Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do 

devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a 

dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos 

necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na 

hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida 

em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a 

configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 - RO (2016/0146174-3) RELATORA - 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI. RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL – 

MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA. (grifei) 

Sendo assim, conforme descrito no voto da Ilustre Ministra Relatora, a 

ausência da notificação enseja duas consequências: “(i) dispensa o 

devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de 

pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) permite que devedor oponha ao 

cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao 

cedente.” Logo, como não restou comprovado nos autos o pagamento dos 

débitos ou oposta qualquer exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), 

não há que se falar em ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra 

apenas a utilização de mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a 

preservação de seus direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Deixo de 

condenar em custas e honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010526-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA ROSA KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006820-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGICLEIA MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 
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pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008401-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELLI DA SILVA LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 
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deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010281-77.2017.8.11.0015
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006723-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 
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Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010977-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA LIMA CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 
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ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 4.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização 

do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade de Franca,1999, 

pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009795-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDELAURA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 
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de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 256,79 (duzentos e 

cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006760-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON CARVALHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Compulsando os autos verifico que o autor não 

compareceu em audiência de conciliação, contudo, há contestação da 

requerida com provas suficientes para comprovar a relação jurídica 

existente entre as partes, motivo pelo qual, passo a análise do mérito. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se 

dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta de telas de 

seu sistema interno com registros e informações, além de extrato de 

faturas comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos 

contudo, verifica-se dos autos que a mesma quedou-se INERTE. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação 

do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, 

pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a 

derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, 

sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria 

a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001273-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou histórico 

de pagamentos e telas de seu sistema interno com registros, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO LIMA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou histórico 

de pagamentos e telas de seu sistema interno com registros, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 
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que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008053-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ANDREI MUNIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012264-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE OAB - MT17457/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012264-26.2016.8.11.0015 REQUERENTE: FRANCISCO EDUARDO 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 8776486 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. FIXO em 01 (uma) URH os honorários da D. Causídica que fora 

nomeada para defender os interesses da parte autora. EXPEÇA-SE a 

competente CERTIDÃO para fins de recebimento. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA DA SILVA FIGUEIREDO DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000874-47.2017.8.11.0015 REQUERENTE: VANIA APARECIDA DA SILVA 

FIGUEIREDO DO COUTO REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, etc. Ausente 

o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

6746499 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010715-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILSON SEVERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8010715-78.2016.8.11.0015 REQUERENTE: LEONILSON SEVERO DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

6732493 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000607-12.2016.8.11.0015 REQUERENTE: LUIZ MARCOS BARBOSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 10921507 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001069-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001069-32.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOSE CARLOS SILVA ALVES 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

11047808 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 
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II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011257-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SERAFIM FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LE SAC COMERCIAL CENTER COUROS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8011257-96.2016.8.11.0015 REQUERENTE: LEONARDO SERAFIM 

FRANCISCO REQUERIDO: LE SAC COMERCIAL CENTER COUROS LTDA 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. 

n.º 11030705 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALCIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000757-90.2016.8.11.0015 REQUERENTE: GERALDO ALCIDES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

9959578 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012430-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA NOGUEIRA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012430-58.2016.8.11.0015 REQUERENTE: RENATA NOGUEIRA PIRES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 7335438 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020122-45.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE ESPOSITO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8020122-45.2015.8.11.0015 REQUERENTE: GISELLE ESPOSITO DE MELLO 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifico que ante a inércia da executada em proceder com o 

pagamento voluntário da condenação, fora penhorado, via BACENJUD, 

valores em contas bancárias da executada (mov. nº 10827795). 

Devidamente intimada da constrição realizada a parte executada se 

manteve inerte, consoante certidão de mov. n.º 11140311.. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

Ex positis, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente para 

levantamento dos valores indicados no id nº 10827795. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Cumpra-se, servindo presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Após, proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as 

baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005829-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANA ZELIA ALVES DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1005829-24.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: LUCIANO MENON DE FREITAS 

EXECUTADO: ANA ZELIA ALVES DE MORAIS Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifico que ante a inércia da executada em proceder com o 

pagamento voluntário da condenação, fora penhorado, via BACENJUD, 

valores em contas bancárias da executada (mov. nº 10214232). 

Devidamente intimada da constrição realizada a parte executada se 

manteve inerte, consoante certidão de mov. n.º 11116848. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

Ex positis, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente para 

levantamento dos valores indicados no id nº 10214232. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Cumpra-se, servindo presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Após, proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as 

baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011927-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZANA VAITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011927-25.2017.8.11.0015 REQUERENTE: OZANA VAITES REQUERIDO: 

UNIC SORRISO LTDA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS cc LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por OZANA VAITES SILVA 

em face de UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, ambos com endereço na comarca 

de Sorriso/MT, local onde ocorreram os fatos objeto da inicial. Antes de 

qualquer outra digressão jurídica entendo imprescindível julgar a preliminar 

suscitada em audiência, inerente a INCOMPETÊNCIA DO JUIZO. Nesta 

senda, a Lei 9099/95 que rege os Juizados Especiais disciplina a 

competência em seu art. 4° que dispõe: “Art. 4º É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.” Logo, este Juízo é 

incompetente para processar e julgar esta demanda. Pelo exposto, diante 

da incompetência do juízo para processar o presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, 

da Lei 9.099/95. Considerando que, aparentemente houve equívoco na 

distribuição do feito, intime-se o patrono para, querendo, promover a 

distribuição na comarca competente. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DANZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000722-33.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ALEX DANZER REQUERIDO: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 9510992 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICI FILIPETTO SEGATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHUBIA ANTUNES SEGATO OAB - MT17901/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000677-29.2016.8.11.0015 REQUERENTE: GLEICI FILIPETTO SEGATO 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

9979398 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012178-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (REQUERENTE)

ALESSANDRA PATRICIA ANTONIASSI MELO (REQUERENTE)

L. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

ALINE DE ALMADA MESSIAS OAB - SP130755 (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012178-55.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ALESSANDRA PATRICIA 

ANTONIASSI MELO, DIEGO GUTIERREZ DE MELO, LAIS ANTONIASSI MELO 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 10121503 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010951-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONEIDE CORDEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8010951-30.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CLEONEIDE CORDEIRO LEITE 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 10730321 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010511-10.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA TAVARES SILVA (EXEQUENTE)

FERNANDO CAETANO GAMBOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENVINDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Em que pese os argumentos expostos pela parte Executada 

no id nº 3251166, sua defesa não prospera, quase configurando 

protelação da demanda. Isto porque, a defesa apresentada no id acima, 

trata-se de repetição da tese sustentada no id nº 2154385 em 30.09.2015, 

qual seja: a tese de que o imóvel penhorado constitui-se de bem de família. 

Quanto a este tese, este Juízo já dirimiu a questão na sentença de id nº 

2154408 proferida em 17.08.2016, com base no Laudo de Constatação da 

Oficiala de Justiça (id nº 2154406). Impende destacar que tanto a certidão 

de id nº 2154406 quanto a certidão de id nº 3221727 indicam como 

residência do Executado endereço diverso do imóvel levado à penhora; 

frisa-se que as respectivas certidões foram lavradas pelas Oficialas de 

Justiça após conversas com o filho, Sr. Ezequiel. Diante do expostos, 

JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS com fulcro no art. 487, I, CPC. 

Tendo em vista a efetivação da penhora de id nº 3221727 e 3221725, 

INTIME-SE a parte Exequente para que dê prosseguimento no feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002324-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE AUGUSTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE LOURENCO ALIONCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por TATIANE 

AUGUSTO DOS SANTOS em face de LUCIENE LOURENCO ALIONCO. 

Inicialmente cumpre observar a REVELIA da parte Requerida, eis que 

apesar de devidamente citada via AR (id nº 6099010), não compareceu a 

audiência de conciliação (id nº 6099923). Destaca-se que em referido 

procedimento foi obedecido o disposto no artigo 18 da Lei n.º 9.099/95 e, 

ainda, em conformidade com o Enunciado nº 05 do FONAJE: A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor. Assim não 

comparecendo a parte Requerida à audiência de conciliação, bem como 

aliado ao fato de que este não apresentarem defesa, é imperiosa a 

aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in 

verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz. Desta forma, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A parte Requerente, buscando a 

satisfação de seu crédito original total no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais) representado pelo cheque nº 00013, Conta 13 00806, 

Agência 4168, Banco Santander, vencido em 10.02.2015 o qual restou 

devidamente demonstrado pela documentação carreada com a inicial. Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte 

Requerente a importância original total de R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais), devidamente atualizado pelo INPC a partir do 

vencimento, com a incidência de juros legais, a partir da citação e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012094-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE CASTRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA APARECIDA LIMA OAB - MG143864 (ADVOGADO)

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT0006972A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OMISSÃO ventilada pela parte Embargante. O dispositivo sentencial é 

claro em proceder com a confirmação das tutelas de urgência deferidas 

no presente feito, portanto há confirmação das multas-diárias igualmente 

arbitradas. Todavia, os respectivos valores destas multas trata-se de 

matéria afeta ao cumprimento de sentença; devendo, após iniciado 

referida fase processual a parte Exequente informar nos autos os 

cálculos para apreciação judicial. Diante do exposto, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da 

forma que fora lançada. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001941-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NORBERTO SCHULZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA OAB - MT0011769A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 
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Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001970-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SILVA E SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DO PRADO OAB - SP0292974A (ADVOGADO)

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001283-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE REGINA DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 
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como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009811-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 
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que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$284,36(duzentos e 

oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos, acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

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

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008818-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY CRISTINA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Compulsando os autos verifico que o autor não 

compareceu em audiência de conciliação, contudo, há contestação da 

requerida com provas suficientes para comprovar a relação jurídica 

existente entre as partes, motivo pelo qual, passo a análise do mérito. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR No 

que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela suposta 

necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que razão não 

assiste a Reclamada. Diante da farta documentação apresentada, resta 

afastada a necessidade de produção de tal meio de prova. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de cópias da documentação pessoal da mesma 

apontando a existência de contratação, além de telas de seu sistema 

interno com registros e informações e extrato de faturas comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos contudo, verifica-se dos autos 

que a mesma quedou-se INERTE. O ônus da prova dos fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do 

CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu 

implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do 

fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não 

precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o 

esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir 

em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer prova a 

respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na contestação, 

posto que desnecessária a produção probatória acerca de questões 

incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de 

Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 
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RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008307-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FATIMA NORONHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA AMORIM RIPOL OAB - MT21682/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A sentença embargada, a princípio 

não comporta qualquer reparos, eis que a situação noticiada pela parte 

Embargante decorreu da inércia desta em comunicar ao Juízo o 

cumprimento da liminar. Todavia, em observância à celeridade e economia 

processual passo a análise da matéria trazida aos autos. Em breve 

síntese, a parte Embargante insurge-se em face da condenação em 

restituir os valores pagos, eis que demonstrou o cumprimento da liminar; 

logo, no momento da prolação da sentença este Juízo não tinha ciência de 

que a parte Embargante já havia cumprido a decisão judicial. Todavia, 

observa-se que a parte Embargada, adimpliu a importância de R$ 1.289,08 

(um mil e duzentos e oitenta e nove reais e oito centavos) pelo produto 

objeto da lide; todavia, fora lhe restituído um aparelho celular no valor de 

R$ 616,57 (seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos). 

Portanto, entre o valor pago e o valor restituído há uma diferença de R$ 

672,51 (seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), 

sendo este obrigação da parte Embargante em restituir à parte Embargada 

visando evitar o enriquecimento ilícito. Ainda que se trate do mesmo 

produto, obviamente desvalorizado pelo transcurso do tempo, tal 

reparação, como dito, visa evitar o enriquecimento ilícito da parte 

Embargante; ademais, tal desvalorização somente ocorreu pela inércia da 

parte Emargante em promover a solução administrativa da lide tão logo 

esta ocorreu entre março e abril de 2017. Diante do exposto, CONHEÇO 

dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para 

alterar o valor a ser restituiído, mantendo-a da forma que fora lançada, 

nestes termos: Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na presente ação, para condenar as Reclamadas à restituição imediata da 

importância de R$ 672,51 (seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e 

um centavos), monetariamente atualizada pelo INPC a partir do evento 

danoso e com juros de mora de 1% a contar da citação. Condeno ainda as 

Reclamadas, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de atualização na 

forma da Sum. 362 do STJ. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012954-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SERGIO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à cobrança de mensalidades 

pelo serviço de TV por assinatura após a solicitação de cancelamento. Em 

sua petição inicial a parte Requerente aduz que solicitou o cancelamento 

em 28.08.2014 sob o protocolo nº 133.489.697; porém continuo a ter 

descontada a mensalidade de seu cartão de crédito conforme faturas 

anexadas no id nº 2264761. Em sua contestação a parte Requerida trouxe 

print screen de seu sistema (id nº 9392124) aduzindo que houve o 

estorno dos valores em 29.08.2014. A PRELIMINAR de INÉPCIA não 

prospera uma vez que a CNH da parte Requerente encontra-se acostada 

aos autos no id nº 2264764, juntado no momento da distribuição da 

presente demanda. A prova unilateral produzida pela parte Requerida não 

prospera em decorrência da fatura do cartão de crédito dos meses de 

agosto e setembro/2014 (id nº 9476628), emitidos pela Caixa Econômica 

Federal, trazidos aos autos onde não consta a anotação de qualquer 

estorno. Neste cenário fático, tem-se demonstrado o desconto indevido no 

cartão de crédito da parte Requerente após a solicitação de cancelamento 

do serviço, de modo que há a incidência do disposto no art. 42, parágrafo 

único, CDC, impondo-se a restituição em dobro. ´ Havendo ainda nítida 

falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) pela parte Requerida. Ainda, 

no caso em concreto, há nítida ofensa moral à parte Requerente que 

sofreu reiterados descontos indevidos em sua fatura de cartão de crédito. 

Neste sentido vide: RECURSO INOMINADO. PROVEDOR DE INTERNET. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. SERVIÇO NÃO UTILIZADO. 

COBRANÇA INDEVIDA REITERADA. DÉBITO DIRETO EM CONTA 

BANCÁRIA. REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO 

DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. Configura conduta ilegítima, 

ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança reiterada de 

valores referentes a serviços que não foram contratados pelo 

consumidor, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito, porquanto a parte 

requerida não solucionou o problema extrajudicialmente. Embora a parte 

requerida tenha alegado que os valores cobrados são devidos, não 

apresentou provas nesse sentido, ônus processual que lhe incumbia (art. 

333, II do CPC). Parte requerente que foi cobrada indevidamente pela 

empresa requerida, por serviço de provedor que jamais utilizou, tendo 

demonstrado os diversos contatos na via administrativa a fim de que os 

descontos indevidos em sua conta cessassem, sem êxito. Cobrança 

indevida diretamente na conta bancária do consumidor. Prevalece o 

entendimento de que a devolução em dobro deve ocorrer nos casos em 

que reste configurado engano injustificável na cobrança forçada e 

indevida, o que é a situação dos autos. […] (TJJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 100650820138110005/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/10/2016, Publicado no DJE 21/10/2016 - grifo nosso). 

É sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que 

se pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a parte Requerida a 

restituir em dobro a importância de R$ 538,80 (quinhentos e trinta e oito 

reais e oitenta centavos), devendo cada parcela ser atualizada pelo INPC 

a partir do mes de desconto e com a incidência, em todas as parcelas, de 

juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação; bem como a pagar 

a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009273-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMA KLEGIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Conforme manifestação nos autos houve o adimplemento 

integral do débito exequendo; portanto, impõe-se a extinção da presente 

demanda, conforme o disposto no art. 924, II, do CPC. Diante do exposto, 

ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. 

art. 924, II do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009272-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA BRUGNERA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Conforme manifestação nos autos houve o adimplemento 

integral do débito exequendo; portanto, impõe-se a extinção da presente 

demanda, conforme o disposto no art. 924, II, do CPC. Diante do exposto, 

ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. 

art. 924, II do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000113-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL PEREIRA DA SILVA OAB - MT3206/A (ADVOGADO)

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000113-79.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LUCAS ASSMANN 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Ressai dos autos que 

a parte autora requereu a desistência da ação. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

A desistência da ação provoca a extinção do processo sem resolução do 

mérito e não impede que, futuramente, a autora venha, outra vez, propor a 

mesma ação. “Ex positis”, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

despesas processuais. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LOPES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE PAIVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000227-86.2016.8.11.0015 REQUERENTE: SILVIO LOPES DE MORAES 

REQUERIDO: JOSE MARCIO DE PAIVA Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Apenas 

para situar a questão, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS, movida por SILVIO LOPES DE MORAES em face de JOSÉ 

MARCIO DE PAIVA, sustentando a nulidade da execução de cheque 

movida pelo requerido, na medida em que foi vítima de fraude ao emitir o 

cheque e que o exequente recuperou o bem que havia ensejado o 

endossamento do título, razão porque seria indevida sua cobrança. Narra 

o autor que, em 23/06/2015, adquiriu de FRANCISCO DAS CHAGAS DE 

FARIAS FORTUNATO, um lote de 30 animais bovinos, no valor de R$ 

1.200,00, não havendo entrega dos animais na data estipulada, tendo as 

partes entabulado novo negócio jurídico, no dia 30/06/2015, no valor de R$ 

296.000,00, para compra de 128 animais bovinos, sendo o pagamento 

dividido em 14 parcelas, a serem pagas por cheques de diversos valores, 

todos pré-datados, expedidos pela Cooperativa de Crédito UNICRED, 

vinculados à conta do autor, com numeração entre 000021 a 000035. 

Sustenta que, em 02/07/2015, o autor dirigiu-se até a comarca de Colíder 

para marcar e carregar o primeiro lote de animais, contudo, ao chegar ao 

local onde estaria o gado foi informado pelo proprietário da área que os 

animais já haviam sido retirados por FRANCISCO e que este não tinha mais 

nenhum animal na área, sendo que, a partir de então, não fora mais 

atendido por Francisco, nem por “Aguinaldinho”, que seria o responsável 

pela entrega dos animais. Verbera o autor que neste momento teve ciência 

que havia sido vítima de um golpe, tomando conhecimento que não apenas 

ele mas várias pessoas, incluindo o próprio requerido, haviam sido vítimas 

do estelionato praticado por Francisco e Aguinaldo. Ressai dos autos que 

o cheque em discussão, no valor de R$21.000,00, emitido pelo autor em 

favor de Francisco, fora endossado por este e repassado ao ora 

requerido, no negócio jurídico de compra e venda de uma caminhonete 

firmado pelos mesmos. Consta que o requerido vendeu a Francisco um 

veículo automotor Toyota Hillux, ano 2014/2015, pelo preço total de R$ 

132.930,48, na data de 09/04/2015 e que, neste negócio o requerido teria 

recebido o título de crédito em discussão, sendo certo que, conforme 

ressai dos autos, o requerido também fora vítima do estelionato praticado 

por Francisco, na medida em que este evadiu-se com o veículo adquirido, 

deixando de adimplir a contraprestação acordada. Contudo, conforme 

documentos juntados verifica-se que, em 27/10/2016, o requerido 

recuperou a posse do veículo acima descrito. Em sua impugnação pugna o 

requerido pela improcedência da demandada, sustentando, 

preliminarmente a impossibilidade de concessão da Justiça Gratuita, e no 

mérito os princípios da autonomia e abstração do cheque. Pois bem. De 
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proêmio, imperioso consignar que não merece acolhimento a preliminar 

arguida em contestação, na medida em que, os feitos sob o rito dos 

Juizados Especiais são isentos de custas processuais e honorários 

advocatícios no primeiro grau, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Adentrando ao mérito da questão, é imperioso consignar que o caso em 

apreço é excepcional, na medida em que, conforme demonstram os 

documentos juntados aos autos, bem como é de conhecimento público em 

razão do alcance dos fatos, várias pessoas foram vítimas do estelionato 

praticado por Francisco e, ‘in casu’, o autor e réu figuram como vítimas de 

tal estelionatário. Assim, considerando que os negócios jurídicos que 

deram ensejo à emissão e circulação do título em discussão foram 

negócios fraudulentos, não se pode, no caso em análise, considerar pura 

e simplesmente os princípios da abstração e autonomia do título, devendo 

ser os mesmos relativizados diante do cenário apresentado. O que se 

vislumbra do feito em que questão é que autor e réu foram vítimas de um 

estelionatário, entretanto, o requerido recuperou o veículo pelo qual lhe foi 

entregue o cheque do autor, tendo certamente mitigado seu prejuízo, 

razão pela qual entendo que, considerando o cenário de fraude em que o 

cheque fora emitido e o prejuízo que decorreria ao requerente, deve ser 

considerada a nulidade do título, na medida em que, mesmo não havendo 

má-fé no recebimento do título pelo requerido, entendo que haveria má-fé 

em sua execução, considerando que o mesmo recuperou o bem vendido e 

é de conhecimento deste que o título fora emitido em fraude contra o 

executado. Em outras palavras, não podemos utilizar da mesma balança 

para produzir pesos diferentes, quando o que esta sendo levado a pesar 

é o mesmo fato, qual seja, a FRAUDE PRATICADA por FRANCISCO e os 

efeitos que dela foram estendidos, no caso, tanto para o autor como para 

o réu desta ação. A Jurisprudência vem reconhecendo a possibilidade de 

relativização da inoponibilidade do cheque em algumas situações, 

conforme julgado que colaciono: TJ-DF - Apelacao Civel APC 

20120111345253 DF 0048949-08.2008.8.07.0001 (TJ-DF) Data de 

publicação: 10/10/2014 Ementa: DIREITO COMERCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 

COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. INVESTIGAÇÃO DA CAUSA 

DEBENDI. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. FRAUDE 

RECONHECIDA. FACTORING INFORMAL. SENTENÇA REFORMADA. 1 – “A 

autonomia do cheque não é absoluta, permitida, em certas circunstâncias 

especiais, como a prática de ilícito pelo vendedor de mercadoria não 

entregue, após fraude notória na praça, a investigação da causa 

subjacente e o esvaziamento do título pré-datado em poder de empresa de 

‘factoring’, que o recebeu por endosso.” (REsp 434433/MG, Rel. Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 

23/06/2003, p. 378). 2 – Peculiaridades do caso concreto em que a ré foi 

vítima de fraude, reconhecida por decisão judicial, e que existe, até 

mesmo, outra decisão judicial determinando a devolução da cártula de 

cheque que aparelha a Ação Monitória, tudo isso aliado ao fato de que o 

autor exerce informalmente a atividade de “factoring”, resta autorizado, 

excepcionalmente, o acolhimento do pedido deduzido nos embargos à 

monitória para tornar inexigível o referido cheque. Apelação Cível provida. 

Maioria. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Cheque Sustação em 

virtude de desacordo comercial Protesto Descabimento A autonomia do 

título não pode ser considerada como absoluta, devendo ceder em razão 

da prova da ilicitude da cobrança - Comprovado o descumprimento da 

obrigação (...) Recurso parcialmente provido” (TJSP - 

9293406-60.2008.8.26.0000, Des. Rel. Mario de Oliveira j. 04.06.2012) 

Assim, em que pese seja justo o direito de ambas as partes, e neste caso, 

AUTOR e RÉU de REAVEREM o que perderam, não posso entender como 

JUSTO, e deste modo produzir JUSTIÇA, em acolher o pedido do autor na 

execução do título (autos n.8012311-34.2015) e repor aquilo que lhe foi 

por direito MITIGADO, utilizando-me da execução do cheque que fora 

emitido pelo AUTOR desta ação ordinária, já que este mesmo também teve 

o seu DIREITO mitigado pela ação praticada pelo ESTELIONATÁRIO, o 

verdadeiro RÉU e causador de todo o litígio. Em outras palavras, ambos, 

autor e réu foram feridos em seus direitos e AMBOS podem postular em 

JUÍZO contra o VERDADEIRO autor da fraude, este sim, QUE DEVE SER 

DEMANDADO PARA REPARAR OS DIREITOS VIOLADOS. Ante o exposto, 

e com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos autorais, para DECLARAR a inexigibilidade da 

cártula de nº 000023 no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), da 

conta corrente 00019791-2, expedidas pela Cooperativa de Crédito dos 

Médicos e Outro Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – 

UNICRED, agência 2304-3. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012311-34.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO LOPES DE MORAES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

Gerente Regional de Supervisão de Sinop - INDEA-MT (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012311-34.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: JOSE MARCIO DE PAIVA 

EXECUTADO: SILVIO LOPES DE MORAES Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em razão da permissão descrita no art. 38 da Lei 9.099/95. Apenas para 

situar a questão, trata-se de execução de cheque movida por JOSÉ 

MARCIO DE PAIVA em face de SILVIO LOPES DE MORAES. Nesta data, 

este Juízo julgou de forma procedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL sob 

n°1000227-86.2016.811.0015, reconhecendo a inexigibilidade do título de 

crédito objeto da presente execução, conforme ora transcrevo “in verbis”: 

“Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Apenas para situar a questão, trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, movida por SILVIO LOPES DE MORAES 

em face de JOSÉ MARCIO DE PAIVA, sustentando a nulidade da execução 

de cheque movida pelo requerido, na medida em que foi vítima de fraude 

ao emitir o cheque e que o exequente recuperou o bem que havia 

ensejado o endossamento do título, razão porque seria indevida sua 

cobrança. Narra o autor que, em 23/06/2015, adquiriu de FRANCISCO DAS 

CHAGAS DE FARIAS FORTUNATO, um lote de 30 animais bovinos, no 

valor de R$ 1.200,00, não havendo entrega dos animais na data 

estipulada, tendo as partes entabulado novo negócio jurídico, no dia 

30/06/2015, no valor de R$ 296.000,00, para compra de 128 animais 

bovinos, sendo o pagamento dividido em 14 parcelas, a serem pagas por 

cheques de diversos valores, todos pré-datados, expedidos pela 

Cooperativa de Crédito UNICRED, vinculados à conta do autor, com 

numeração entre 000021 a 000035. Sustenta que, em 02/07/2015, o autor 

dirigiu-se até a comarca de Colíder para marcar e carregar o primeiro lote 

de animais, contudo, ao chegar ao local onde estaria o gado foi informado 

pelo proprietário da área que os animais já haviam sido retirados por 

FRANCISCO e que este não tinha mais nenhum animal na área, sendo que, 

a partir de então, não fora mais atendido por Francisco, nem por 

“Aguinaldinho”, que seria o responsável pela entrega dos animais. 

Verbera o autor que neste momento teve ciência que havia sido vítima de 

um golpe, tomando conhecimento que não apenas ele mas várias 

pessoas, incluindo o próprio requerido, haviam sido vítimas do estelionato 

praticado por Francisco e Aguinaldo. Ressai dos autos que o cheque em 

discussão, no valor de R$21.000,00, emitido pelo autor em favor de 

Francisco, fora endossado por este e repassado ao ora requerido, no 

negócio jurídico de compra e venda de uma caminhonete firmado pelos 

mesmos. Consta que o requerido vendeu a Francisco um veículo 

automotor Toyota Hillux, ano 2014/2015, pelo preço total de R$ 132.930,48, 

na data de 09/04/2015 e que, neste negócio o requerido teria recebido o 

título de crédito em discussão, sendo certo que, conforme ressai dos 

autos, o requerido também fora vítima do estelionato praticado por 

Francisco, na medida em que este evadiu-se com o veículo adquirido, 

deixando de adimplir a contraprestação acordada. Contudo, conforme 

documentos juntados verifica-se que, em 27/10/2016, o requerido 

recuperou a posse do veículo acima descrito. Em sua impugnação pugna o 

requerido pela improcedência da demandada, sustentando, 

preliminarmente a impossibilidade de concessão da Justiça Gratuita, e no 

mérito os princípios da autonomia e abstração do cheque. Pois bem. De 

proêmio, imperioso consignar que não merece acolhimento a preliminar 
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arguida em contestação, na medida em que, os feitos sob o rito dos 

Juizados Especiais são isentos de custas processuais e honorários 

advocatícios no primeiro grau, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Adentrando ao mérito da questão, é imperioso consignar que o caso em 

apreço é excepcional, na medida em que, conforme demonstram os 

documentos juntados aos autos, bem como é de conhecimento público em 

razão do alcance dos fatos, várias pessoas foram vítimas do estelionato 

praticado por Francisco e, ‘in casu’, o autor e réu figuram como vítimas de 

tal estelionatário. Assim, considerando que os negócios jurídicos que 

deram ensejo à emissão e circulação do título em discussão foram 

negócios fraudulentos, não se pode, no caso em análise, considerar pura 

e simplesmente os princípios da abstração e autonomia do título, devendo 

ser os mesmos relativizados diante do cenário apresentado. O que se 

vislumbra do feito em que questão é que autor e réu foram vítimas de um 

estelionatário, entretanto, o requerido recuperou o veículo pelo qual lhe foi 

entregue o cheque do autor, tendo certamente mitigado seu prejuízo, 

razão pela qual entendo que, considerando o cenário de fraude em que o 

cheque fora emitido e o prejuízo que decorreria ao requerente, deve ser 

considerada a nulidade do título, na medida em que, mesmo não havendo 

má-fé no recebimento do título pelo requerido, entendo que haveria má-fé 

em sua execução, considerando que o mesmo recuperou o bem vendido e 

é de conhecimento deste que o título fora emitido em fraude contra o 

executado.Em outras palavras, não podemos utilizar da mesma balança 

para produzir pesos diferentes, quando o que esta sendo levado a pesar 

é o mesmo fato, qual seja, a FRAUDE PRATICADA por FRANCISCO e os 

efeitos que dela foram estendidos, no caso, tanto para o autor como para 

o réu desta ação.A Jurisprudência vem reconhecendo a possibilidade de 

relativização da inoponibilidade do cheque em algumas situações, 

conforme julgado que colaciono: TJ-DF - Apelacao Civel APC 

20120111345253 DF 0048949-08.2008.8.07.0001 (TJ-DF) Data de 

publicação: 10/10/2014 Ementa: DIREITO COMERCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 

COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. INVESTIGAÇÃO DA CAUSA 

DEBENDI. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. FRAUDE 

RECONHECIDA. FACTORING INFORMAL. SENTENÇA REFORMADA. 1 – “A 

autonomia do cheque não é absoluta, permitida, em certas circunstâncias 

especiais, como a prática de ilícito pelo vendedor de mercadoria não 

entregue, após fraude notória na praça, a investigação da causa 

subjacente e o esvaziamento do título pré-datado em poder de empresa de 

‘factoring’, que o recebeu por endosso.” (REsp 434433/MG, Rel. Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 

23/06/2003, p. 378). 2 – Peculiaridades do caso concreto em que a ré foi 

vítima de fraude, reconhecida por decisão judicial, e que existe, até 

mesmo, outra decisão judicial determinando a devolução da cártula de 

cheque que aparelha a Ação Monitória, tudo isso aliado ao fato de que o 

autor exerce informalmente a atividade de “factoring”, resta autorizado, 

excepcionalmente, o acolhimento do pedido deduzido nos embargos à 

monitória para tornar inexigível o referido cheque. Apelação Cível provida. 

Maioria. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Cheque Sustação em 

virtude de desacordo comercial Protesto Descabimento A autonomia do 

título não pode ser considerada como absoluta, devendo ceder em razão 

da prova da ilicitude da cobrança - Comprovado o descumprimento da 

obrigação (...) Recurso parcialmente provido” (TJSP - 

9293406-60.2008.8.26.0000, Des. Rel. Mario de Oliveira j. 

04.06.2012)Assim, em que pese seja justo o direito de ambas as partes, e 

neste caso, AUTOR e RÉU de REAVEREM o que perderam, não posso 

entender como JUSTO, e deste modo produzir JUSTIÇA, em acolher o 

pedido do autor na execução do título (autos n.8012311-34.2015) e repor 

aquilo que lhe foi por direito MITIGADO, utilizando-me da execução do 

cheque que fora emitido pelo AUTOR desta ação ordinária, já que este 

mesmo também teve o seu DIREITO mitigado pela ação praticada pelo 

ESTELIONATÁRIO, o verdadeiro RÉU e causador de todo o litígio. Em 

outras palavras, ambos, autor e réu foram feridos em seus direitos e 

AMBOS podem postular em JUÍZO contra o VERDADEIRO autor da fraude, 

este sim, QUE DEVE SER DEMANDADO PARA REPARAR OS DIREITOS 

VIOLADOS.Ante o exposto, e com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para 

DECLARAR a inexigibilidade da cártula de nº 000023 no valor de R$ 

21.000,00 (vinte e um mil reais), da conta corrente 00019791-2, expedidas 

pela Cooperativa de Crédito dos Médicos e Outro Profissionais da Saúde e 

Empresários de Mato Grosso – UNICRED, agência 2304-3. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Diante do exposto, ante a declaração 

de inexigibilidade do título de crédito que embasa esta execução, 

declarada na ação ordinária n.n°1000227-86.2016.811.0015, e 

utilizando-me dos fundamentos já expostos na sentença declaratória 

acima transcrita, os quais passam a integrar esta decisão, DECLARO a 

extinção do presente feito, nos termos do art. 924, III, do CPC. Determino 

que, após o trânsito em julgado, seja baixada a penhora realizada no 

presente feito, expedindo-se o competente Alvará Judicial para restituição 

em favor do executado dos valores depositados na Conta Única. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. P.I.C. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010780-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ARAUJO CANEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu 02 (duas) demandas em face da Ré, 

sendo que a petição inicial é praticamente idêntica em ambas as 

demandas, ou seja, a fundamentação é pautada na alegação de prova 

negativa, aduzindo a peticionaria que nunca teve relação jurídica com as 

rés, postulando a declaração de inexistência de débitos. O artigo 103, do 

CPC, dispõe que "reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes 

for comum o objeto ou a causa de pedir". Destarte, duas hipóteses 

autorizam a conexão: ações fundadas no mesmo objeto, como, por 

exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de pedir. “In casu”, entendo que 

há conexão, pois a discussão versa sobre a mesma relação jurídica entre 

as partes, sendo que a negativação por mais de uma vez (conforme 

extrato serasa) se deu por existirem várias faturas em aberto. Sendo 

assim, passo ao julgamento simultâneo dos processos de nº: 

1008093-14.2017.8.11.0015 e 1010780-61.2017.8.11.0015 DO MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 
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corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.” A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil : “Como tenho sustentado em minhas Instituições de 

Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados 

dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver 

ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos 

do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe 

oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, 

seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que 

pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE os processos de nº: 1008093-14.2017.8.11.0015 e 

1010780-61.2017.8.11.0015, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito 

que deu azo à negativação efetivada em nome da autora, bem como, para 

CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a 

partir da presente data (Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar 

interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 

(seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008093-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ARAUJO CANEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu 02 (duas) demandas em face da Ré, 

sendo que a petição inicial é praticamente idêntica em ambas as 

demandas, ou seja, a fundamentação é pautada na alegação de prova 

negativa, aduzindo a peticionaria que nunca teve relação jurídica com as 

rés, postulando a declaração de inexistência de débitos. O artigo 103, do 

CPC, dispõe que "reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes 

for comum o objeto ou a causa de pedir". Destarte, duas hipóteses 

autorizam a conexão: ações fundadas no mesmo objeto, como, por 

exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de pedir. “In casu”, entendo que 

há conexão, pois a discussão versa sobre a mesma relação jurídica entre 

as partes, sendo que a negativação por mais de uma vez (conforme 

extrato serasa) se deu por existirem várias faturas em aberto. Sendo 

assim, passo ao julgamento simultâneo dos processos de nº: 

1008093-14.2017.8.11.0015 e 1010780-61.2017.8.11.0015 DO MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 
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Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.” A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil : “Como tenho sustentado em minhas Instituições de 

Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados 

dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver 

ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos 

do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe 

oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, 

seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que 

pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE os processos de nº: 1008093-14.2017.8.11.0015 e 

1010780-61.2017.8.11.0015, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito 

que deu azo à negativação efetivada em nome da autora, bem como, para 

CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a 

partir da presente data (Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar 

interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 

(seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006573-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON PEGO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, evidenciando-se o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que 

dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006574-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON PEGO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1010072-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SABINO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Compulsando os autos verifico que o autor não 

compareceu em audiência de conciliação, contudo, há contestação da 

requerida com provas suficientes para comprovar a relação jurídica 

existente entre as partes, motivo pelo qual, passo a análise do mérito. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se 

dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta de telas de 

seu sistema interno com registros e informações, além de extrato de 

faturas comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos 

contudo, verifica-se dos autos que a mesma quedou-se INERTE. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação 

do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, 

pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a 

derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, 

sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria 

a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$338,96 (trezentos e 

trinta e oito reais e noventa e seis centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

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

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001903-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BELLINCANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO HOTEIS E TURISMO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABELLA CARVALHO DE MENEZES OAB - PA14689 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. É 

incontroversa a ocorrência do sinistro noticiado nos autos; desta forma 

resta tão somente a apuração da responsabilidade civil da parte Requerida 

e, eventualmente, o quantum indenizatório. Ressai dos autos que a parte 

Requerente hospedou-se no hotel requerido e, enquanto estava na 

varanda do estabelecimento, uma telha soltou-se do telhado atingindo a 

mão direita e o computador desta. Os danos sofridos pela parte 

Requerente encontram-se comprovados pelo Boletim de Ocorrência e 

fotos anexadas nos ids nº 4833237, 4833241, 4833238, 4833240, 

4833239 e 4833242. No que tange ao DANO MATERIAL a parte 

Requerente comprovou, através das Notas Fiscais anexadas ao id nº 

4833245, um prejuízo de R$ 3.239,10 (três mil e duzentos e trinta e nove 

reais e dez centavos) referente ao notebook, ainda R$ 128,82 (cento e 

vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) referente aos remédios. Bem 

como despesas médicas pelo Plano de Saúde no importe de R$ 1.964,81 

(um mil e novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos) 
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conforme id nº 4833244. E despesas de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 

referente à tala moldavel para o dedo (id nº 4833247). Apesar do print 

screen juntado aos autos pela parte Requerente informando o valor de R$ 

8.459,10 (oito mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e dez 

centavos), tal valor não reflete o valor pago por esta e, ainda nem 

refere-se ao mesmo modelo, posto que o modelo constante neste print 

screen, trata-se de MD101BZ/A enquanto que o adquirido pela parte 

Requerente, conforme Nota Fiscal, tratava-se de MD313BZ/A. Neste 

sentido a reparação material limita-se a restituir os valores efetivamente 

gastos pela parte autora, em que pese no ramo da tecnologia, a cada ano 

os produtos são atualizados e novos modelos, mais avançados, 

disponibilizados no mercado. No que tange as demais despesas médicas, 

era ônus da parte Requerente trazer aos autos os respectivos recibos 

demonstrando os valores pagos. Em igual pensamento situava-se o ônus 

da parte Requerente, nos termos do art. 373, I, CPC em demonstrar os 

LUCROS CESSANTES. Neste sentido destaca-se: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO 

TRASEIRA. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS CONFIGURADA. LUCROS 

CESSANTES. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE LABORATIVA EM RAZÃO DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE 

SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA, CUJO ÔNUS 

CABIA AOS AUTORES. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. Os lucros cessantes constituem aquilo que a parte 

razoavelmente deixou de lucrar e não o que ela poderia, eventualmente, 

ganhar. Reclama demonstração indene de dúvida, por provas coerentes e 

robustas, o que não se verificou na hipótese. Não tendo os autores 

atendido ao ônus respectivo, inegável se apresenta a improcedência do 

pedido de reparação por lucros cessantes. […] (TJSP - APL: 

10143281620168260564, Relator: ANTONIO RIGOLIN, TRIGÉSIMA 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2017 

- grifo nosso). Apesar da parte Requerente trazer aos autos tabela de 

valores, estes referem-se aos valores praticados no Distrito Federal/DF, 

que possui realidade econômica diversa desta cidade ou mesmo deste 

Estado. Não obstante, a dita tabela presta-se tão somente como mero 

referencial, sendo ônus da parte Requerente a prova dos valores que 

efetivamente recebe e que deixou de receber. Em relação aos danos 

morais, estes restaram devidamente comprovados. No id nº 4833251 

encontra-se atestado médico confirmando que a fratura foi grave e 

exposta. A parte Requerida, enquanto fornecedora de um serviço, no 

caso hospedagem, responde de forma objetiva, à luz do Código de Defesa 

do Consumidor, pelas lesões sofridos a seus consumidores em 

decorrência de fato do serviço, nos termos do art. 14, CDC. Neste sentido 

destaca-se: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. EFEITO 

SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS. ACIDENTE. HÓSPEDE. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DA 

RESPONSABILIDADE. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. 

SOLIDARIEDADE. HOTEL. AGÊNCIA DE TURISMO. DANO MORAL 

COMPROVADO. QUANTUM. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. 

IMPROVIDO. […] 2. Insurgem-se as recorrentes contra a sentença que 

reconheceu a responsabilidade destas pelos danos materiais e 

extrapatrimoniais, decorrentes da queda parcial da estrutura de madeira e 

telhas de cerâmica do telhado do espaço de recreação da piscina do hotel 

em que estavam hospedados os autores. 3. Não assiste razão às 

recorrentes. 4. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em 

seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é 

objetiva, a qual independe de demonstração de culpa. […] 7. No caso sob 

exame, pela dinâmica do acidente, é inegável a culpa do hotel, que não 

realizou a manutenção preventiva do telhado do espaço de convivência, 

não podendo ser imputado aos autores nenhuma responsabilidade pela 

incidente. 8. Portanto, considerando a solidariedade existente entre hotel e 

os recorrentes correta a sentença que os condenou à reparação dos 

danos materiais e extrapatrimoniais. 9. As deficiências dos serviços 

turísticos, quando comprometem, de modo significativo a qualidade da 

viagem de lazer, acarretando para o consumidor contratempos e 

aborrecimentos que desbordam das contingências normais, que envolvem 

as relações obrigacionais, traduzem ato contrário ao direito e por isso 

induzem ao reconhecimento da responsabilidade civil do contratante 

desleal pelos danos morais ocasionados. (ACJ 2007.09.1.007135-6, Rel. 

Juiz James Eduardo Oliveira, 1ª TRJE/DF). […] (TJDF - RINOM: 

07079610220168070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, Data de 

Publicação: 06/06/2017 - grifo nosso). Ao contrário do que intenta a parte 

Requerida, a ocorrência do dano sofrido pela parte Requerente é inegável, 

tendo em vista todo o arcabouço probatório apresentado nos autos. Dano 

moral este que decorre, não apenas da própria lesão sofrida pela parte 

Requerente, mas também pela interrupção abrupta de sua viagem de 

férias. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente 

arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Tenho que a quantia de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) 

para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Por fim, a cumulação entre dano moral e dano estético é assunto 

pacificado através da Súmula 387, STJ. Enquanto aquele trata da ofensa 

ao psicológico da vítima, o dano estético trata da alteração ou deformação 

no corpo da vítima, tais como cicatrizes e amputações. Todavia, incumbia 

à parte Requerente o ônus em demonstrar as sequelas resultantes do 

acidente. Neste sentido trouxe aos autos (id nº 4833246) atestado emitido 

por fisioterapeuta, em 17.11.2016 informando que, ao longo do tratamento, 

houve melhora no flexionamento das falanges medial e distal, bem como o 

tratamento iria prosseguir. Não tendo sido juntado nenhum outro laudo 

emitido por profissional competente atestado, ainda que a perda parcial de 

mobilidade, resta impossível a condenação da parte Requerida pelo 

prejuízo estético aduzido. Frisa-se que por tratar-se de perda de 

mobilidade, ao invés de amputação ou cicatrizes, fazia-se necessário tal 

laudo para demonstrar tal perda. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para 

CONDENAR a parte Requerida a restituir a importância total de R$ 5.357,73 

(cinco mil e trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), 

a título de DANOS MATERIAIS, referentes ao notebook, despesas com 

plano de saúde, despesas com medicamentos e tala para o dedo, devendo 

os valores serem atualizados pelo INPC a partir do evento danos com a 

incidência de juros legais a partir da citação; bem como a pagar a 

importância de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013527-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE WOLF OAB - PR53936 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por VANDERLEI 

PEREIRA DE MACEDO em face de MARCOS ANTONIO CARDOSO 

SIQUEIRA. Dada a distância geográfica, bem como as teses suscitadas em 

sua defesa, resta prejudicada qualquer tentativa de conciliação, motivo 

pelo qual, passo ao julgamento da presente demanda. A parte Requerente 

ajuizou a presente demanda visando a receber a importância total de R$ 

2.140,00 (dois mil e cento e quarenta reais) representados pelos cheques 

nº AA-000085 e AA-000087, da Agência 8218, Conta nº 13224-2, Banco 

Itaú. Não se verifica a INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL eis que, na cobrança 

de cheques, é competente tanto o domicílio do réu, quanto o local para 

pagamento da obrigação que neste caso, seria esta Comarca. Neste 

sentido vide: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. 
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COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, INCISO I DA LEI 

7.357/85 (LEI DO CHEQUE). Foro do domicílio do réu ou do lugar onde a 

obrigação deva ser satisfeita. Precedentes das turmas. Sentença de 

extinção confirmada. Recurso não provido. (TJRS - RCIV: 

00303663620178219000, Relator: GISELE ANNE VIEIRA DE AZAMBUJA, 

QUARTA TURMA RECURSAL CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2017 - 

grifo nosso). Igualmente, não é possível o reconhecimento da COISA 

JULGADA, posto que a parte Requerente não figurou no polo passivo da 

demanda nº 0017339-36.2015.8.16.0030 que tramitou perante a 2ª Vara 

Cível da Comarca de Foz do Iguaçu/PR; logo, não lhe foi oportunizado o 

contraditório e ampla defesa. Neste sentido vide: APELAÇÃO. 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EFEITOS NO REGISTRO CIVIL. 

EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. A coisa julgada só gera 

efeitos entre as partes do processo, pois somente quem teve a 

oportunidade de exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório podem 

ter suas esferas jurídicas invadidas pela decisão judicial. Dessa forma, 

terceiros estranhos à relação jurídica de direito processual não são 

abrangidos por eventual criação, extinção ou modificação de seus direitos 

decorrentes da manifestação judicial definitiva.[…] (TJRS - AC: 

00646976420168217000, Relator: IVAN LEOMAR BRUXEL, OITAVA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2017 - grifo nosso). Desta 

forma, REJEITO as PRELIMINARES suscitadas e, por não verificar 

nulidades passo a análise do mérito. Em sua tese principal a parte 

Requerida aduziu ter sido vítima de terceiros falsários que abriram conta 

bancária em seu nome nesta urbe e passaram a emitir cheques. Para tanto 

trouxe aos autos (id nº 5588061) cópia da sentença proferida em 

demanda postulada em face do Banco Itaú, havendo o reconhecimento da 

inexistência de relação jurídica entre as partes no que diz respeito à conta 

corrente utilizada para a emissão dos cheques ora cobrados em Juízo. Ao 

tempo da audiência de conciliação a parte Requerente já estava ciente da 

defesa ofertada pela parte Requerida, porém quedou-se inerte. E, em 

virtude dos fatos impeditivos do direito do autor, era ônus deste 

demonstrar que o título de crédito em Juízo cobrado, não apresentava 

quaisquer dos vícios alegados. A parte Requerida ainda postulou pedido 

contraposto, sustentando que necessitou contratar advogado e sofreu 

cobrança indevida. Tanto a pretensão autoral quanto pretensão do 

Requerido não comportam acolhimento. Uma vez que o autor não 

demonstrou a lisura do título cobrado, tem-se a impossibilidade de 

cobrança de tais valores. Igualmente, apesar da parte Requerida aduzir 

que sofreu cobrança indevida, era ônus desta demonstrar que, a parte 

Requerente, no momento da cobrança tinha ciência da origem espúria do 

título, do contrário, até a contestação a parte Requerente estaria 

exercitando seu direito em proceder a cobrança do título. Após a análise 

dos argumentos e provas contidas nos autos verifica-se que ambas as 

partes foram vítimas dos falsários, sendo a parte Requerida vítima direta e 

a parte Requerente por via reflexa, que abriram conta corrente no Banco 

Itaú, instituição financeira que acabou permitindo a ocorrência dos danos, 

ao autorizar a abertura da conta corrente. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e IMPROCEDENTE o 

PEDIDO CONTRAPOSTO e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009548-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARNILDO LEITE DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 
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dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 4.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização 

do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade de Franca,1999, 

pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009511-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA PALHAO (REQUERENTE)
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou cópia 

dos documentos pessoais da requerente e telas de seu sistema interno 

com registros, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 
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PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)
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JUCELENE APARECIDA DE BRITO OAB - MT20270/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. Em síntese, 

aduz a requerente que é usuária dos serviços da ré a bastante tempo e 

que, devido a dificuldades financeiras e e ausência de cumprimento das 

obrigações por parte da ré, ficou inadimplente com algumas faturas, no 

total de R$ 69,79 à época, razão pela qual teve seu nome negativado pela 

demandada. Verbera que em contato com a requerida entabulou um 

acordo para pagamento do débito, sendo emitido um boleto no valor de R$ 

86,23, o qual fora devidamente adimplido, conforme comprovante de 

pagamento anexado, todavia, a requerida não deu baixa na negativação 

em seus dados, razão pela qual pugna pela concessão da tutela para 

baixa da restrição, ao argumento de que o débito é indevido. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. É incontroverso nos autos que autora fora negativada 

por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se 

a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada 

qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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EMERSON RODRIGUES OAB - MT22816/O (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por 

suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se 

a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada 

qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. A requerida junta telas de seu sistema 

interno, entretanto, compulsando os autos verifico que a contratação 

refere-se à pessoa estranha aos autos haja vista os dados como 

endereço de residência não serem da parte autora. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra 

alternativa senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da 

autora nos cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar 

todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a descontos em sua fatura mantidos pela requerida, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. A 

parte autora carreou junto a pet. inicial extrato de seu CNIS, na qual consta 

o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar 

a existência do débito motivo da cobrança. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra 

alternativa senão reconhecer como indevida as cobranças realizadas pela 

requerida. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário natural do 

ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo 

autor, não carecendo, portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista 

dos elementos probatórios constantes dos autos, restando provada a 

inserção indevida do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, 

não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, 

por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor da condenação por 

dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério 

matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a 

paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar 

ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um 

efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no 

futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo 

comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim 

leciona: “Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, 

levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da 

indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do 

dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode 

negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 

compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que 

repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A 

dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na 

percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu 

Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas 

Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito e condenar o Banco réu na devolução em dobro dos 

valores descontados indevidamente do benefício de aposentadoria da 

autora, bem como, CONDENO a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao 

mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002613-55.2017.8.11.0015 REQUERENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME REQUERIDO: LUIZ CARLOS RODRIGUES Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso II do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. A controvérsia da 

demanda cinge-se à ausência de pagamento de ordens de serviço e 

boletos pelo requerido. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte 

Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte 

Requerida devidamente citada (id nº 7150797) não compareceu à 

audiência de conciliação (id nº 6873303). Considerando o art. 373, II, CPC 

e o art 6º, VIII, CDC era ônus da parte Requerida, trazer aos autos provas 

documentais hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito alegado pela parte autora, ônus que não se desincumbiu. Ex 

positis, diante da presunção de veracidade das alegações constantes da 

inicial, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para 

CONDENAR o requerido ao pagamento da ordem de serviço nº 027066, no 

valor R$ 614,00; ordem de serviço nº 027108, no valor R$ 603,00; ordem 

de serviço nº 027368, no valor R$ 1.177,00 e da ordem de serviço n° 

028169, no valor R$ 584,00, com incidência de correção monetária pelo 

INPC a partir da data de vencimento de cada débito e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Thiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1005582-43.2017.8.11.0015 REQUERENTE: DALVAN BONATTO DE LIMA 

REQUERIDO: CATARINA COSTA DA SILVA Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Consoante consta nos autos que a parte Requerente postulou pela 

desistência da presente demanda. Não havendo portanto qualquer indício 

de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, DECLARO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso 
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VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011574-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIS PASQUALETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDI MARA RONCONI NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ no que tange aos valores bloqueado no 

id nº 10942164, conforme dados bancários informados na petição de id nº 

11166225. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011574-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIS PASQUALETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDI MARA RONCONI NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ no que tange aos valores bloqueado no 

id nº 10942164, conforme dados bancários informados na petição de id nº 

11166225. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001340-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA DA SILVA NOLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001340-75.2016.8.11.0015 REQUERENTE: FABIANA PEREIRA DA SILVA 

NOLETO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. A parte reclamante sustenta, em síntese, que 

sofreu prejuízos materiais e morais em decorrência da queima de 

equipamentos eletrônicos por queda de energia ocorrida em Sinop/MT na 

data de 28 de agosto de 2016, sendo que os aparelhos eletrônicos 

defeituosos foram levados a conserto, pugnando pelo deferimento de 

danos materiais e morais. Por sua vez, a reclamada alega a incompetência 

do juizado especial e inexistência de ato ilícito, requerendo a 

improcedência da ação (id. 5782864). A priori, rejeito a preliminar de 

incompetência deste juízo para apreciar o feito, considerando-se a 

desnecessidade de perícia, vez que é possível resolver o conflito com 

base nos documentos coligidos nos autos. Superada a questão preliminar, 

julgo o mérito. Para a responsabilização civil extracontratual no presente 

caso, é necessário que os danos nos equipamentos elétricos tenham 

decorrido, de fato, da oscilação da tensão da energia elétrica. No entanto, 

compulsando os autos, nota-se a inexistência de qualquer indício de prova 

que possa levar a presunção de que os supostos prejuízos materiais 

foram ocasionados por oscilação da tensão da energia elétrica em 28 de 

agosto de 2016. Denota-se que embora a promovente argumente que ao 

enviar os eletrodomésticos para reparo, teria recebido orçamento no qual 

constata que as falhas nos equipamentos teriam decorrido de oscilação 

da rede elétrica, não foi acostado nos autos tal documento, tampouco 

laudo técnico ou termo de entrega dos eletrodomésticos para vistoria da 

ré. No caso em apreço, embora a ré tenha apontado que existiu a 

interrupção de energia por curto período na data mencionada pela parte 

autora (id. 5782875,) a reclamante teria que apresentar nos autos, pelo 

menos, algum laudo técnico demonstrando que os equipamentos 

encontravam-se queimados por oscilação da energia elétrica. Na hipótese 

de os equipamentos terem sido entregues a concessionária para os 

devidos testes, a prova poderia ter ocorrido por meio do Termo de 

Entrega, contudo, nenhum documento neste sentido foi juntado nos autos. 

No mesmo sentido é a jurisprudência da Turma Recursal Única do TJ-MT: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – DANO EM EQUIPAMENTO OCASIONADO POR OSCILAÇÃO DE 

TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE 

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja o dever indenizatório 

por danos em equipamentos eletroeletrônicos é necessária à 

comprovação, ou pelo menos, haver indícios, de que os danos tenham 

ocorrido por oscilação da tensão de energia elétrica (artigo 203 e 205 da 

Resolução Normativa 414/2010 da Aneel). A comprovação do nexo de 

causalidade, sugestivamente, pode ocorrer por meio de laudo técnico 

demonstrando que o equipamento encontra-se queimado com 

possibilidade de que a causa seja oscilação da tensão de energia elétrica. 

No caso do equipamento ter sido recolhido pela concessionária para 

testes, a prova pode ser por meio do termo de entrega do equipamento. 

Ônus probatório atribuído à parte reclamante por ser impossível a sua 

inversão diante do fato negativo (TJMT 4279/2011 e TJRS 70054033782 e 

70054639752). Não havendo prova neste sentido, não há dever 

indenizatório da concessionária de energia elétrica. 4. Recurso conhecido 

e provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 620100204947/2013, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2013, Publicado no DJE 

06/08/2013) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NEXO DE 

CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. É cediço 

que, sendo a empresa demandada concessionária de serviço público, 

responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º da Constituição Federal, 

pelos danos que, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, 

houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e 

do nexo etiológico entre este e a conduta do agente. Hipótese em que a 
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prova técnica não confirmou que a queda de energia elétrica, por curto 

espaço de tempo, tenha sido a causa da queima do motor. Laudo pericial 

que corrobora a tese da ré, que apontou como causa da queima do 

equipamento a inadequação da instalação elétrica interna da empresa 

autora. Nexo causal entre o evento danoso e eventual falha na prestação 

do serviço de energia não demonstrado. Sentença mantida por seus 

próprios e jurídicos fundamentos. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70054033782, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 25/04/2013) 

Oportunamente, esclareço que no presente caso não cabe a inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), visto que seria impossível a prova 

negativa do nexo causal por parte da concessionária. Deste modo, 

constituindo que a narrativa autoral constitui fato constitutivo de seu direito 

e sendo inaplicável no caso concreto a inversão do ônus probatório, pela 

ausência de provas, é regra de hermenêutica, de que, nesta hipótese, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, presume-se que inexiste nexo de causalidade entre o suposto 

dano no equipamento eletroeletrônico e a oscilação de energia. Ex positis, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002272-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOAO AGENOR MARCOS TORRES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG SDS LATIN AMERICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 

(REQUERIDO)

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT0014600A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002272-29.2017.8.11.0015 REQUERENTE: THIAGO JOAO AGENOR 

MARCOS TORRES ARAUJO REQUERIDO: SAMSUNG SDS LATIN AMERICA 

SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS 

LTDA Vistos, etc. Ressai dos autos que a parte autora e a promovida 

Samsung Latin America Soluções em técnologia LTDA resolvem por fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo (id. 

7986507). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que 

referido acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho 

óbice. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o 

acordo realizado pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos 

e legais, e com arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a 

publicação da presente, proceda-se com a certificação do trânsito em 

julgado e com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias, expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013075-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYSON SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013075-83.2016.8.11.0015 REQUERENTE: WALLYSON SANTOS SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Consoante consta nos autos que a parte Requerente postulou pela 

desistência da presente demanda (id. 9964441). Não havendo portanto 

qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003089-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA GONCALVES CROSARA ABRAHAO OAB - MT10640/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1003089-93.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ENIVALDO ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: ATACADAO S.A. Vistos, etc. Ressai dos autos que 

as partes resolvem por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo (id. 10652777). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da 

análise atenta dos autos verifico que referido acordo fora pactuado em 

termos contra os quais não transponho óbice. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, 

posto que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. “Ex 

positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado pelas partes para 

que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe 

o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da presente, 

proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as anotações 

de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, expedindo o 

competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010792-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIR DA LUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIO SOCREPPA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, 

proposta por ALOIR DA LUS, em desfavor de GENESIO SOCREPPA E CIA 

LTDA - EPP, em que o autor objetiva o recebimento do débito representado 

pela cártula de cheque incluso nos autos. Abstrai-se do título carreado 

aos autos que este fora emitido pelo requerido. Sendo assim, a cártula 

comprova fato constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, 

inciso I, do CPC, este comprovou que faz jus ao recebimento de aludido 
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crédito. O requerido por sua vez limita-se a aduzir a incompetencia do JEC 

e, no mérito, que o negócio que deu origem a emissão do título não se 

concretizou, no entanto, sequer carreou documentos nesse sentido. No 

que tange a preliminar hasteada, consigo que a ação de locupletamento 

ilícito é uma ação de conhecimento como qualquer outra. A única diferença 

que tem natureza cambial, sendo perfeitamente possível seu trâmite neste 

juizado. No mérito, melhor sorte não assiste ao Requerido, pois o título de 

crédito desvincula-se da causa subjacente, sendo prova apta a 

demonstrar o direito do Autor. Sendo assim, tenho que as alegações da 

parte requerida não merecem prosperar, seja porque não apresenta 

nenhum fato modificativo ou extintivo do direito do autor, ignorando a 

disposição do artigo 333, inciso II, do CPC, seja porque os fatos narrados 

por si só não excluem a responsabilidade do requerido pelo adimplemento 

do débito. Senão vejamos. Sabe-se que o cheque é titulo de crédito, 

previsto na Lei 7.357/85, que, por sua natureza, possui as seguintes 

características: literalidade, a obrigação encontra limites de acordo com o 

que está escrito no título; cartularidade, quem possui o título, ou seja, a 

cártula, poderá exigir o cumprimento do direito nela documentada; 

autonomia, que confere circulação ao título, pois fica desvinculado ao 

negócio jurídico que o originou, não podendo uma das partes invocar fatos 

ligados aos obrigados anteriores; e abstração, onde os problemas da 

relação fundamental não podem afetar terceiros de boa-fé. Por isso, os 

negócios jurídicos que envolvam títulos de crédito possuem ritos próprios, 

que devem ser observados tanto pelo devedor, quanto pelo credor 

(20050111064173APC, Relator CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, julgado em 

27/05/2009, DJ 24/08/2009 p. 123). Outrossim, em face da citada 

autonomia e cartularidade do cheque, não é necessária a declinação da 

causa debendi relativamente ao título prescrito para a sua cobrança, uma 

vez que partilho da tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que 

considera desnecessária a indicação da relação jurídica originária do 

título, mesmo nos casos em que a ação tenha sido proposta após o biênio 

previsto no artigo 61 da Lei nº. 7.357/85. Nesse sentido: REsp 

1018177/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, 

julgado em 04/03/2008, DJe 12/05/2008. Assim, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como devido pelo Reclamado os valores descritos pelo 

Autor, fundado na cártula carreada. À vista de tais fatos, a procedência 

do pedido é medida imperiosa. Diante do exposto, com fulcro no artigo 20 

da Lei n.º 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição 

inicial, para condenar o Reclamado a pagar ao Reclamante os valores 

descritos na cártula, corrigida monetariamente a partir do vencimento da 

dívida e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a citação da ação 

(artigo 406 do C.C.). Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013593-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO RIBEIRO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013593-73.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JOSIVALDO RIBEIRO 

CONCEICAO REQUERIDO: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE 

LTDA Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo (id. 

5840313). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que 

referido acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho 

óbice. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o 

acordo realizado pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos 

e legais, e com arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a 

publicação da presente, proceda-se com a certificação do trânsito em 

julgado e com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias, expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002244-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE MORAES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002244-61.2017.8.11.0015 REQUERENTE: C.M COMERCIO DE ALUMINIOS 

SINOP LTDA - EPP REQUERIDO: JOSE ROBERTO DE MORAES - ME Vistos, 

etc. Ressai dos autos que as partes resolveram pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo que abrange 

este processo no bojo dos autos nº 1000100-17.2017.811.0015 (id. 

8030349). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que 

referido acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho 

óbice. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. “Ex positis”, considerando que o acordo foi 

devidamente HOMOLOGADO por sentença no processo nº 

1000100-17.2017.811.0015 em 09.08.2017, JULGO EXTINTO este 

processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da presente, 

proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as anotações 

de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, expedindo o 

competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002245-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002245-46.2017.8.11.0015 REQUERENTE: C.M COMERCIO DE ALUMINIOS 

SINOP LTDA - EPP REQUERIDO: JOSE ROBERTO DE MORAES Vistos, etc. 

Ressai dos autos que as partes resolveram pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo que abrange este 

processo no bojo dos autos nº 1000100-17.2017.811.0015 (id. 8030349). 

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, 

da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, considerando que o acordo foi devidamente 

HOMOLOGADO por sentença no processo nº 1000100-17.2017.811.0015 

em 09.08.2017, JULGO EXTINTO este processo com julgamento de mérito. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a 

publicação da presente, proceda-se com a certificação do trânsito em 

julgado e com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 
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necessárias, expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002325-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DEMARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTHON DE AZEVEDO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002325-44.2016.8.11.0015 REQUERENTE: NATALIA DEMARCHI 

REQUERIDO: EWERTHON DE AZEVEDO FERREIRA Vistos, etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem por fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo (id. 6732930). É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. 

Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo fora 

pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o acordo 

imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer 

demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por fim ao 

litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado pelas 

partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo 

no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da presente, 

proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as anotações 

de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, expedindo o 

competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012830-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TK INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012830-72.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ROSEMARY PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: TK INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - EPP Vistos, etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo (id. 8681087). É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012827-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TK INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012827-20.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ROSEMARY PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: TK INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - EPP Vistos, etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo (id. 8692777). É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012691-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIS PASQUALETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDI MARA RONCONI NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011910-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARLENE FRAGA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO KUC (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

foi devidamente intimada a promover o andamento processual após a 

suspensão do feito, informando o endereço atualizado da parte Requerida; 

contudo, quedou-se inerte. Desta forma, considerando a inércia da parte 

Requerente em promover as diligências que lhe cabiam deve a presente 
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demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010799-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CICERI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDO PEREIRA VARAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1010799-67.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: ALEX CICERI DOS SANTOS 

EXECUTADO: IVALDO PEREIRA VARAO Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de Exceção de Pré-executividade movida por IVALDO 

PEREIRA VARÃO, em face da execução de título extrajudicial movida por 

ALEX CICERI DOS SANTOS. Cabe registrar que a permissividade à 

utilização da exceção de pré-executividade reside na existência de vício 

atinente à matéria de ordem pública, desde que concomitantemente haja 

presença de prova pré-constituída, sem dilação probatória, em que o juiz 

de oficio pode reconhecer. Em detida análise do processo, verifico que a 

pretensão executiva do autor se encontra prescrita. Senão vejamos. É 

cediço que o prazo prescricional da pretensão do credor ingressar com a 

ação de execução de cheque é de 06 (seis) meses, contado do 

vencimento do prazo de apresentação para pagamento de 30 (trinta) dias, 

se emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60 (sessenta) dias 

quando emitido em outro lugar do país ou no exterior, nos termo dos 

artigos 33, 47 e 59 da Lei nº 7.357/85. No caso em questão, o credor 

promoveu a presente ação de execução em 18/09/2017 e o cheque que a 

embasa fora emitido no dia 07/12/2016, ou seja, o título objeto da 

execução já se encontrava com a pretensão executiva fulminada pela 

prescrição quando da propositura da ação. Sobre o tema, colaciono os 

seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE 

PÓS-DATADO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Cheque emitido na mesma praça 

de pagamento. Prazo de trinta dias para apresentação. Prescrição em seis 

meses após o prazo de apresentação. Art. 47 e art. 59 da Lei nº 7.357/85. 

Prescrição ocorrente. Extinção do processo. Negaram provimento. 

(Apelação Cível Nº 70031974736, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Julgado em 

29/09/2009). Diante do exposto, ante a incidência do fenômeno da 

prescrição sobre o direito de ingresso da presente ação executiva, 

DECLARO A EXTINÇÃO DO PROCESSO com resolução do mérito com 

fundamento no art. 487, II, do CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. P.I.C. Transitada em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012648-23.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODAO DOCE COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDA LUPO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o exequente postulou 

pela extinção do feito, pugnando pela expedição de certidão do seu 

crédito para futura execução. O pleito encontra ressonância no enunciado 

nº. 75 do FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – 

A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

– XXI Encontro – Vitória/ES). “Ex positis”, HOMOLOGO o PEDIDO do Autor, 

com fulcro no art. 485, VIII do novo CPC, pelo que DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO. Expeça-se a respectiva certidão, ARQUIVANDO-SE 

concomitantemente, com a observância da manutenção do nome do 

Executado nos registros do Cartório Distribuidor; Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012632-69.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODAO DOCE COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL WESLEY DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o exequente postulou 

pela extinção do feito, pugnando pela expedição de certidão do seu 

crédito para futura execução. O pleito encontra ressonância no enunciado 

nº. 75 do FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – 

A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

– XXI Encontro – Vitória/ES). “Ex positis”, HOMOLOGO o PEDIDO do Autor, 

com fulcro no art. 485, VIII do novo CPC, pelo que DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO. Expeça-se a respectiva certidão, ARQUIVANDO-SE 

concomitantemente, com a observância da manutenção do nome do 

Executado nos registros do Cartório Distribuidor; Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012068-90.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE TOLAZZI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LEONARDO ARANHA DE OLIVEIRA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ressai dos autos que o patrono da parte Autora postula pela 

desistência da ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência da ação 

provoca a extinção do processo sem resolução do mérito. “Ex positis”, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Novo Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200 p. ú, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pelo causídico da parte 

autora, em consequência DECLARO A EXTINÇÃO da presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais. 

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010054-07.2013.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

CIRO CARLOS SOARES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. De acordo com a certidão da Sra. Gestora em id nº. 9040950 

e manifestação do causídico do Exequente em id 9086286, encontra-se 

esgotada a prestação jurisdicional. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA a 

EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER JUNIOR GRUBERT MOSTEFAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLEANS DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando aos autos verifica-se 

que a parte Embargante, TELEFONICA BRASIL S.A., maneja os presentes 

Embargos (id nº 8689024) em face da sentença proferida no id nº 

4736172 aduzindo OMISSÃO quanto à prova dos danos morais. Todavia, 

não vislumbra-se a dita OMISSÃO, uma vez que não houve incoerência 

lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão, sobretudo, 

ante o fato da sentença embargada ter observado que o caso em 

concreto tratava-se de dano moral in re ipsa, sendo prescindível a 

comprovação do dano moral, posto que este já encontra-se intrínseco ao 

ato ilícito praticado pela parte Embargante. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR 

A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios 

somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença 

proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a 

sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer mácula no 

julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso posto, 

estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as teses e 

regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em igual 

sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em casos 

semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento 

do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, por não vislumbrar qualquer OMISSÃO na sentença 

objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Considerando que a 

parte Embargante, em ato contraditório aos Embargos anteriormente 

apresentados, efetuou o depósito judicial dos valores, INTIME-SE a parte 

autora, ORLEANS DE ARAUJO SILVA, para que manifeste-se nos autos 

quanto a referidos valores e, conforme o caso, informe os dados 

bancários para o respectivo levantamento. Havendo concordância com 

tais valores, EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento, 

conforme dados bancários informados pela parte Requerente. Após o 

aludido levantamento e ante o trânsito em julgado da sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DOS SANTOS DE BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando aos autos verifica-se 

que a parte Embargante, BANCO BRADESCO S.A., maneja os presentes 

Embargos (id nº 8118430) em face da sentença proferida no id nº 

8054411aduzindo CONTRADIÇÃO na decretação de sua revelia. 

Verifica-se, pela análise dos autos que razão lhe assiste, eis que em sede 

de audiência de conciliação a parte Embargante compareceu devidamente 

representada por preposto e advogado. Em apertada síntese, a 

controvérsia da presente demanda reside na regularidade e origem do 

débito que ensejou a inscrição do nome da parte Requerente, VAGNER 

DOS SANTOS DE BITTENCOURT, em cadastro de inadimplentes, eis que 

este nega a relação jurídica com a parte Requerida, ora Embargante. O 

cerne da lide refere-se à inscrição em rol de inadimplentes por débito no 

valor de R$ 357,26 (trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis 

centavos). Em sua contestação a parte Embargante, aduziu pela 

regularidade da negativação e da contratação. A PRELIMINAR de FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR não prospera, eis que, no bojo de sua defesa a 

parte Requerida apresenta tese defensiva manifestamente contrária à 
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pretensão do autor; portanto, revela-se demonstrado o interesse do autor. 

Igualmente não prospera a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA pela 

necessidade de perícia, pois apesar da parte Embargante, ter aduzido 

possível fraude na contratação, sequer trouxe aos autos referido 

contrato. Desta forma REJEITO as PRELIMINARES e passo a análise do 

mérito. Por força do art. 6º, VIII, CDC e art. 373, II, CPC era ônus da parte 

Embargante a prova da relação jurídica entre as partes, não apenas pelo 

fato de que esta expressamente aduziu possuir prova contratual desta, 

mas também pelo simples fato de que exigir da parte Requerente, a 

produção de prova negativa, da não contratação, invibializaria sua defesa. 

Logo, apesar de reiterar no bojo de sua defesa que existia contrato 

firmado com a parte Requerente, a parte Embargante, restringiu-se ao 

campo das alegações, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da 

inexistência do débito inscrito em rol de inadimplentes no valor de R$ 

357,26 (trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos). De 

outro norte, não prospera o pleito indenizatório formulado pela parte 

Requerente, pois conforme o extrato do SCPC (id nº 4774831) verifica-se 

que a parte Requerente, possuia outra inscrição prévia em seu nome. 

Destaca-se que referida inscrição, objeto dos autos n. 

1001618-42.2017.8.11.0015, foi reconhecida como devida, motivo pelo 

qual incide ao presente caso, a Súmula 385, STJ. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO para 

modificar modificar a sentença Embargada, nos termos acima, bem como 

modificando o dispostivo sentencial que passará a tera seguinte redação: 

“Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte Requerente para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutido 

nos presentes e DETERMINAR SUA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.autos EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao 

crédito, para que procedam com a exclusão do nome da parte Requerente 

do rol de inadimplentes tão somente pelo débito de R$ 357,26 (trezentos e 

cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012335-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando aos autos verifica-se 

que a parte Embargante, VIVO S.A., maneja os presentes Embargos (id nº 

4779682) em face da sentença proferida no id nº 4698621 aduzindo 

OMISSÃO quanto à prova dos danos morais. Todavia, não vislumbra-se a 

dita OMISSÃO, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão, sobretudo, ante a inversão 

do ônus da prova, por tratar-se de prova de fato negativo, incumbia à 

parte Embargante a prova da origem do débito; porém, esta sequer 

apresentou defesa o que incidiu na hipótese a decretação de sua revelia. 

A propósito, cumpre destacar o entendimento da Turma Recursal do E. 

TJMT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS 

QUE VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os 

embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na 

sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo 

vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer 

mácula no julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso 

posto, estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as 

teses e regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em 

igual sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em 

casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento 

do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, por não vislumbrar qualquer OMISSÃO na sentença 

objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002733-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou histórico 

de pagamentos e telas de seu sistema interno com registros, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 
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impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003643-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR NEVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou histórico 

de pagamentos e telas de seu sistema interno com registros, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001639-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIONICE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de histórico de 

pagamentos, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVACIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando aos autos verifica-se 

que a parte Embargante, TELEFONICA BRASIL S.A., maneja os presentes 

Embargos (id nº 4331692) em face da sentença proferida no id nº 

2981734 aduzindo OMISSÃO quanto à prova dos danos morais. Todavia, 

não vislumbra-se a dita OMISSÃO, uma vez que não houve incoerência 

lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão, sobretudo, 

ante o fato da sentença embargada ter observado que o caso em 

concreto tratava-se de dano moral in re ipsa, sendo prescindível a 

comprovação do dano moral, posto que este já encontra-se intrínseco ao 

ato ilícito praticado pela parte Embargante. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR 

A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios 

somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença 

proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a 

sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer mácula no 

julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso posto, 

estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as teses e 

regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em igual 

sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em casos 

semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 
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decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento 

do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, por não vislumbrar qualquer OMISSÃO na sentença 

objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Considerando que a 

parte Embargante, em ato contraditório aos Embargos anteriormente 

apresentados, efetuou o depósito judicial dos valores, INTIME-SE a parte 

autora, ADEVACIR GOMES DA SILVA, para que manifeste-se nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a referidos valores conforme id nº 

4525844 e, conforme o caso, informe os dados bancários para o 

respectivo levantamento. Havendo concordância com tais valores, 

EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento, conforme dados 

bancários informados pela parte Requerente. Após o aludido levantamento 

e ante o trânsito em julgado da sentença, remetam-se os autos ao arquivo 

com as baixas necessárias. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013590-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINES INOCENCIA MARTINELLI BAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALKER ALEXANDRE ALFONSO DOS SANTOS OAB - MS22005 

(ADVOGADO)

LAIS SANTANA PARADISO OAB - MS16983 (ADVOGADO)

BARBARA LETICIA SAVIANI GONCALVES OAB - DF38483 (ADVOGADO)

CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO XAVIER OAB - MT0005233A 

(ADVOGADO)

CLEICY FERREIRA PIRES DE FREITAS OAB - GO25487 (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

RENATA PUCCINI TRINDADE OAB - MS18026 (ADVOGADO)

DIEGO JOSE DA SILVA OAB - MT0010030A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Em síntese a parte Embargante, SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA, aduziu OMISSÃO na sentença quanto a 

retificação do nome do polo passivo e quanto ao marco inicial da correção 

dos juros de mora. Quanto ao primeiro tópico, retificação do polo passivo, 

a irresignação da parte Embargante não comporta acolhimento, eis que, 

pela análise da contestação juntada no id nº 5552118 não se verificou a 

elaboração do referido pedido em sede de preliminar. Quanto ao segundo 

tópico, correção dos juros, este comporta acolhimento, eis que a Súmula 

362, STJ limita-se a estabelecer o marco inicial para a atualização 

monetária. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e 

DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para modificar o dispostivo sentencial 

que passará a tera seguinte redação, mantendo a sentença embargada 

em seus demais fundamentos: “Ex Positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, para condenar a 

REQUERIDA à RESTITUIÇÃO do montante de R$ 2.097,50 (dois mil e 

noventa e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção 

monetária, pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, a contar do efetivo 

desembolso (súmula 54 do STJ). CONDENO a Reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença”. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007123-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto a alegada 

inscrição indevida do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes no valor de R$ 364,51 (trezentos e sessenta e quatro reais 

e cinquenta e um centavos) referente ao contrato n° 00706961100000FI. 

A parte Requerida, foi citada via AR, tendo inclusive habilitado-se nos 

autos (id nº 9175368) porém não compareceu à audiência de conciliação, 

conforme verifica-se do termo anexo ao id nº 9341102. Desta forma, 

DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95. Posteriormente à audiência de conciliação a parte Requerida 

ofertou defesa postulando pela mitigação da revelia, bem como pugnando 

pela aplicação da Súmula 385, STJ. No mérito aduziu pela regularidade do 

débito e da inscrição, bem como inexistência de danos morais. Neste 

cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de 

demonstrar a relação jurídica incumbia à parte Requerida que não se 

desincumbiu de seu ônus probatório. A revelia gera presunção relativa de 

veracidade nos fatos alegados na petição inicial; ou seja, incumbia à parte 

Requerida o ônus probatório em demonstrar a regularidade e legitimidade 

do débito. Porém, não havendo uma mínima comprovação da origem do 

débito, impõe-se o seu reconhecimento como inexistência; o que torna a 

inscrição questionada nos autos como indevida. Não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385, STJ uma vez que o débito ventilado é posterior 

ao questionado nestes autos. É sabido que a condenação em dano moral 

é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 
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que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável 

de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como 

considerando que apesar de serem posteriores há outras inscrições em 

nome desta e que atenuam o abalo moral sofrido, uma vez que a parte 

Requerente não demonstrou nos autos que referido débito encontra-se em 

discussão. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO 

discutido nestes autos de R$ 364,51 (trezentos e sessenta e quatro reais 

e cinquenta e um centavos); DETERMINAR SUA EXCLUSÃO DO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES e CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam 

com a exclusão do nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão 

somente pelo débito de R$ 364,51 (trezentos e sessenta e quatro reais e 

cinquenta e um centavos) discutido nos presentes autos acima 

especificado. Por fim, PROCEDA-SE com a ADEQUAÇÃO do VALOR da 

CAUSA nos patamares informados pela parte Requerente em sede de 

impugnação à contestação, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002035-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MEIRE SANTOS VIEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta culpa de terceiros falsários e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

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

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 
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haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRA DIAS PAPUCCI OAB - SP274469 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto a alegada 

inscrição indevida do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes. Em sua petição inicial a parte Requerente negou a 

celebração do contrato que ensejou a negativação; por seu turno a parte 

Requerida, sustentou pela regularidade de tal inscrição, limitando-se, 

porém, a trazer aos autos print screen de seu sistema. Os print screen 

configuram prova unilateral que não se presta para fins probatórios, 

sobretudo porque desacompanhada de qualquer início de prova material, 

nos termos do entendimento da Turma Recursal do TJMT: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS 

SISTÊMICAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 

DO STJ. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. […] 3. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado 

contrato com a empresa de telefonia, cabia a esta o ônus de provar a 

regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 4. Ao 

contrário do afirmado pelo juízo de origem, as telas sistêmicas 

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor. […] 7. Todavia, ainda que tenha havido negativação indevida, 

no caso, impõe-se a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, em razão da existência de outros apontamentos preexistentes em 

nome da Recorrida. Neste ponto, imperioso registrar que não há nenhuma 

informação nos autos de que as demais negativações também estejam 

sob discussão judicial. […] (Procedimento do Juizado Especial Cível 

110334920158110011/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

27/10/2016, Publicado no DJE 27/10/2016 - grifo nosso). Neste cenário, 

não havendo uma mínima comprovação da origem do débito, impõe-se o 

seu reconhecimento como inexistência; o que torna a inscrição 

questionada nos autos como indevida. De outro norte, a parte Requerida 

demonstrou que existe inscrição preexiste da Caixa Ecônimica Federal, 

inserida em 07.06.2015, anteriormente a negativação contestada nestes 

autos, incluida em 10.06.2015, o que força a aplicação da Súmula 385, 

STJ. Frisa-se que a parte Requerente não demonstrou ao menos que tal 

inscrição encontra-se em discussão. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulado na presente ação 

para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO de R$ 269,85 (duzentos e 

sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) discutido nos presentes 

autos e DETERMINAR SUA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, 

para que procedam com a exclusão do nome da parte Requerente do rol 

de inadimplentes tão somente pelo débito de R$ 269,85 (duzentos e 

sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto a alegada 

inscrição indevida do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes. Em sua petição inicial a parte Requerente negou a 

celebração do contrato que ensejou a negativação; por seu turno a parte 

Requerida, sustentou pela regularidade de tal inscrição, aduzindo 

preliminar de inépcia da petição inicial. A PRELIMINAR de INÉPCIA da 

PETIÇÃO INICIAL no que tange ao comprovante de endereço não prospera 

eis que em suas razões a própria parte Requerida afirma que a parte 

Requerente reside nesta urbe. No que tange ao mérito, a tese defensiva 

não prospera. Em seus argumentos esta afirmou pela regularidade do 

débito; porém não trouxe aos autos qualquer indício mínimo apto a amparar 

suas alegações. Insta salientar que posteriormente a oferta da 

contestação a parte Requerida manifestou-se nos autos trazendo print 

screen que corroborariam sua defesa. Porém, tal manifestação não surtirá 

os efeitos pretendidos uma vez que os print screen configuram prova 

unilateral que não se presta para fins probatórios, sobretudo porque 

desacompanhada de qualquer início de prova material, tal como destacado 

e conforme entendimento da Turma Recursal do TJMT: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS 

SISTÊMICAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 

DO STJ. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. […] 3. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado 

contrato com a empresa de telefonia, cabia a esta o ônus de provar a 

regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 4. Ao 
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contrário do afirmado pelo juízo de origem, as telas sistêmicas 

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor. […] 7. Todavia, ainda que tenha havido negativação indevida, 

no caso, impõe-se a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, em razão da existência de outros apontamentos preexistentes em 

nome da Recorrida. Neste ponto, imperioso registrar que não há nenhuma 

informação nos autos de que as demais negativações também estejam 

sob discussão judicial. […] (Procedimento do Juizado Especial Cível 

110334920158110011/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

27/10/2016, Publicado no DJE 27/10/2016 - grifo nosso). Bem como por ter 

operado-se o fenômeno da preclusão eis que o momento oportuno para a 

produção de tais provas era na contestação. Neste cenário, não havendo 

uma mínima comprovação da origem do débito, impõe-se o seu 

reconhecimento como inexistência; o que torna a inscrição questionada 

nos autos como indevida. É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como 

considerando que apesar de serem posteriores há outras inscrições em 

nome desta e que atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 

385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

[…] Outrossim, a existência de outros apontamentos negativos em nome 

do consumidor não tem o condão de afastar o direito à indenização por 

dano moral, repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. 

[…](TJRS, Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 30/07/2015 - grifo nosso) Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido nestes autos de R$ 

257,84 (duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos); 

DETERMINAR SUA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos 

de proteção ao crédito, para que procedam com a exclusão do nome da 

parte Requerente do rol de inadimplentes tão somente pelo débito de R$ 

257,84 (duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) 

discutido nos presentes autos acima especificado. Por fim, PROCEDA-SE 

com a RETIFICAÇÃO do POLO PASSIVO, nos termos apresentados na 

contestação. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002681-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EZEQUIAS 

DE PAULA em face de VIVO S/A. A controvérsia da demanda cinge-se 

quanto a regularidade na inscrição do nome da parte Requerente em rol de 

inadimplentes por débito no valor de R$ 112,04 (cento e doze reais e 

quatro centavos) em 30.09.2016. A parte Requerida, apesar de 

devidamente citada via AR (id nº 7259753), porém não compareceu à 

audiência de conciliação, conforme verifica-se do termo anexo ao id nº 

7251542, motivo pelo qual DECRETO sua REVELIA. Contudo, esta ofertou 

contestação nos autos, aduzindo em síntese, que o contrato foi cancelado 

em decorrência de inadimplência da parte Requerente quanto aos meses 

de 01/2013; 02/2013 e 03/2013, cumprindo seu ônus probatório em 

demonstrar a origem do débitos que ensejaram a inscrição questionada. 

Ainda que ocorra a decretação da revelia, que enseja em presunção 

relativa de veracidade dos fatos; portanto, comportando prova em 

contrário. Neste diapasão, antes as provas colhidas em sede de 

contestação, incumbia a parte Requerente a prova do fato constitutivo de 

seu direito consistente na demonstração da adimplência das parcelas 

questionadas. Ainda que haja a incidências das normas de distribuição do 

ônus da prova pelo Código de Defesa do Consumidor, isto não elide o 

ônus probatório da parte Requerente em demonstrar o fato constitutivo de 

seu direito. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. PROVA 

MÍNIMA DO ALEGADO. I. Em que pese a possibilidade de inversão do ônus 

da prova em demandas que versam sobre relação de consumo, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC, compete à demandante realizar, ao menos 

minimamente, prova do fato constitutivo de seu direito, obrigação da qual 

não se desincumbiu, no caso concreto, relativamente à falha na prestação 

de serviço pela ré, não havendo falar em declaração de inexigibilidade de 

débito. II. A existência de prática de ilícito por ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, é pressuposto básico para a possibilidade de condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais. Caso em que não houve 

conduta da ré a ensejar tal condenação. III. Honorários de sucumbência 

majorados, com fulcro noa rt. 85, §11 do NCPC. Exigibilidade suspensa por 

força da gratuidade de justiça deferida à autora. Apelo desprovido. 

Unânime. (Apelação Cível Nº 70074335829, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 

23/08/2017 - grifo nosso). Constata-se ainda, pela análise do extrato do 

SPC colacionado no id nº 5014912, que além da inscrição questionada 

pela parte Requerente nestes autos, ainda existem diversas outras 

inscrições preexistentes das quais a parte Requerente não demonstrou 

que exista a discussão judicial do débito. Motivo pelo qual ainda restaria 

aplicável ao presente caso a Súmula 385, STJ. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020034-07.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Em suas razões a parte Embargante 

aduziu OMISSÃO quanto a não apreciação do pedido de conversão da 

obrigação de fazer em perdas e danos. Ressai dos autos que a parte 

Requerente postulou a reabilitação de linha telefônica (14) 99865-7307; 
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sendo a LIMINAR concedida no id nº 2218161; contudo, no id nº 2218167 

a parte Embargante manifestou-se no sentido de impossibilidade de 

cumprimento da liminar, eis que a linha telefônica em questão pertence ao 

Estado de São Paulo. Quanto a tal manifestação, em sede de impugnação 

à contestação (id nº 2218173) a parte Requerente mostrou-se contrária a 

tal pleito. Quanto à referida OMISSÃO prospera os argumentos da parte 

Embargante eis que não houve o devido cotejo quanto ao pedido de 

conversão formulado nos autos; contudo, referido pedido não comporta 

acolhimento. A parte Embargante limitou-se no id nº 2218167 a alegar 

impossibilidade de cumprimento da liminar sem trazer aos autos qualquer 

prova hábil a corroborar tal impossibilidade. Não se mostra plausível que a 

parte Embargante, empresa multinaccional, atuante em todo os Estados 

deste país não tenha meios para reabilitar um chip, ainda que o mesmo 

refira-seà linha telefônica de DDD de outro Estado. Nos termos do art. 373, 

II, CPC incumbia à esta o ônus em demonstrar os fatos impeditivos do 

direito do autor. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em sua 

íntegra. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DIAS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta os débitos são devidos e, ainda, que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 685 de 1153



verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, bem como considerando que apesar de serem posteriores 

há outra inscrição em nome da parte Requerente o que atenuam o abalo 

moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de 

outros apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão 

de afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão 

somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 2.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE ARCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de cópias da documentação pessoal da mesma e 

apontando a existência de contratação. Registre-se que a Autora não 

carreou aos autos qualquer notícia sobre extravio ou furto/roubo de seus 

documentos pessoais, o que descarta a possibilidade de fraude, eis que 

não teria como um terceiro mal-intencionado portar seus documentos. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 
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impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002468-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL RAMOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações 

além de uma gravação de áudio comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

a mesma quedou-se inerte. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 223,58 (duzentos e 

vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

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

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ROSA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 
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extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação. 

Ademais, carreou histórico de pagamentos e telas de seu sistema interno 

com registros, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. A parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 333,77 (trezentos 

e trinta e três reais e setenta e sete centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

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

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002156-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEILTON LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 
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não houver necessidade de produzir prova em audiência.” DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação contra a 

reclamada, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre 

as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar 

de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta histórico de pagamentos e telas de seu sistema interno com 

registros, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. A parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos que a mesma quedou-se INERTE. O ônus da prova 

dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do 

réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

Por fim, consigno que o pedido contraposto feito pela Reclamada em sede 

de contestação deve ser acolhido, diante da recalcitrância da devedora e 

possibilidade do pleito em sede de juizados especiais, nos termos do art. 

31 da Lei 9.099/95. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para 

CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, quais 

sejam, R$ 170,37 (cento e setenta reais e trinta e sete centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC e com juros legais (1% ao 

mês) desde o vencimento dos débitos. Via de consequência DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002545-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 
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apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação. 

Ademais, carreou histórico de pagamentos e telas de seu sistema interno 

com registros, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011774-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CAROLINE SANTANA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 
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“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de histórico de 

pagamentos, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE GLEISE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 
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amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta registros e 

informações, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, quedou-se inerte. Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013424-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FATIMA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta registros e 

informações, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 
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consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002470-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES MARCONDELI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação, 

ademais, carreou histórico de pagamentos e ainda, telas de seu sistema 

interno, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos 

contudo, verifica-se dos autos que a mesma quedou-se INERTE. Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002449-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEUDE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu na mesma data (30/11/2016) 05 

(cinco) demandas em face da Ré – Natura Cosméticos S.A, sendo que a 

petição inicial é praticamente idêntica em todas as demandas, ou seja, a 

fundamentação é pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a 

peticionaria que nunca teve relação jurídica com as rés, postulando a 

declaração de inexistência de débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que 

"reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o 

objeto ou a causa de pedir". Destarte, duas hipóteses autorizam a 

conexão: ações fundadas no mesmo objeto, como, por exemplo, uma 

dívida, ou na mesma causa de pedir. “In casu”, entendo que há conexão, 

pois a discussão versa sobre a mesma relação jurídica entre as partes, 
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sendo que a negativação por mais de uma vez (conforme extrato serasa) 

se deu por existirem várias faturas em aberto. Sendo assim, passo ao 

julgamento simultâneo dos processos de nº: 1002452-79.2016.8.11.0015; 

1 0 0 2 4 4 0 - 6 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ;  1 0 0 2 4 4 2 - 3 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; 

1002447-57.2016.8.11.0015 e 1002449-27.2016.8.11.0015; DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs contra a Requerida 

NATURA COSMÉTICOS 05(cinco) demandas idênticas, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Em sua 

constestação nos autos de nº. 1002447-57.2016.8.11.0015, a Reclamada 

demonstra que existiram pagamentos pretéritos de acordos de 

parcelamento. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir as provas. A 

Requerente apresentou impugnações genéricas e alegações frágeis, 

sendo muito mais verossímel a tese apresentada pela Ré, corroborada por 

telas de seu sistema interno com registros em nome da revendedora. 

Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do 

autor é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, 

se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS 

P R O C E S S O S  d e  n º :  1 0 0 2 4 5 2 - 7 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; 

1 0 0 2 4 4 0 - 6 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ;  1 0 0 2 4 4 2 - 3 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; 

1002447-57.2016.8.11.0015 e 1002449-27.2016.8.11.0015, por versarem 

sobre os mesmos fatos e mesma causa de pedir. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011560-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GONCALVES DA CRUZ DE PAULO 98914359387 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SENHORINHA DE JESUS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 
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fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002707-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE ROSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU DOS ANJOS LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010449-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DORIA SIQUEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLLYANNA SEGATO ANTUNES (REQUERIDO)

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007929-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BECK SITKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUAN SILVA SANTOS OAB - MT23332/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010666-08.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO MOREIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

NOKIA DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO)
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ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002442-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEUDE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu na mesma data (30/11/2016) 05 

(cinco) demandas em face da Ré – Natura Cosméticos S.A, sendo que a 

petição inicial é praticamente idêntica em todas as demandas, ou seja, a 

fundamentação é pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a 

peticionaria que nunca teve relação jurídica com as rés, postulando a 

declaração de inexistência de débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que 

"reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o 

objeto ou a causa de pedir". Destarte, duas hipóteses autorizam a 

conexão: ações fundadas no mesmo objeto, como, por exemplo, uma 

dívida, ou na mesma causa de pedir. “In casu”, entendo que há conexão, 

pois a discussão versa sobre a mesma relação jurídica entre as partes, 

sendo que a negativação por mais de uma vez (conforme extrato serasa) 

se deu por existirem várias faturas em aberto. Sendo assim, passo ao 

julgamento simultâneo dos processos de nº: 1002452-79.2016.8.11.0015; 

1 0 0 2 4 4 0 - 6 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ;  1 0 0 2 4 4 2 - 3 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; 

1002447-57.2016.8.11.0015 e 1002449-27.2016.8.11.0015; DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs contra a Requerida 

NATURA COSMÉTICOS 05(cinco) demandas idênticas, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Em sua 

constestação nos autos de nº. 1002447-57.2016.8.11.0015, a Reclamada 

demonstra que existiram pagamentos pretéritos de acordos de 

parcelamento. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir as provas. A 

Requerente apresentou impugnações genéricas e alegações frágeis, 

sendo muito mais verossímel a tese apresentada pela Ré, corroborada por 

telas de seu sistema interno com registros em nome da revendedora. 

Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do 

autor é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, 

se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS 

P R O C E S S O S  d e  n º :  1 0 0 2 4 5 2 - 7 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; 

1 0 0 2 4 4 0 - 6 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ;  1 0 0 2 4 4 2 - 3 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; 

1002447-57.2016.8.11.0015 e 1002449-27.2016.8.11.0015, por versarem 

sobre os mesmos fatos e mesma causa de pedir. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 
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deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011992-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA SANTOS ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8011992-32.2016.8.11.0015 REQUERENTE: NADIA SANTOS ORTIZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 6758276 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012764-29.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012764-29.2015.8.11.0015 REQUERENTE: VILSON CORREA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que ante a inércia da executada em 

proceder com o pagamento voluntário da condenação, fora penhorado, via 

BACENJUD, valores em contas bancárias da executada (mov. nº 

4731895). Devidamente intimada da constrição realizada a parte 

executada se manteve inerte, consoante certidão de mov. n.º 9275645 . 

Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. Ex positis, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente 

para levantamento dos valores indicados no id nº 4731895. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Cumpra-se, servindo presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Após, proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as 

baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEUDE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu na mesma data (30/11/2016) 05 

(cinco) demandas em face da Ré – Natura Cosméticos S.A, sendo que a 

petição inicial é praticamente idêntica em todas as demandas, ou seja, a 

fundamentação é pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a 

peticionaria que nunca teve relação jurídica com as rés, postulando a 

declaração de inexistência de débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que 

"reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o 

objeto ou a causa de pedir". Destarte, duas hipóteses autorizam a 

conexão: ações fundadas no mesmo objeto, como, por exemplo, uma 

dívida, ou na mesma causa de pedir. “In casu”, entendo que há conexão, 

pois a discussão versa sobre a mesma relação jurídica entre as partes, 

sendo que a negativação por mais de uma vez (conforme extrato serasa) 

se deu por existirem várias faturas em aberto. Sendo assim, passo ao 

julgamento simultâneo dos processos de nº: 1002452-79.2016.8.11.0015; 

1 0 0 2 4 4 0 - 6 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ;  1 0 0 2 4 4 2 - 3 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; 

1002447-57.2016.8.11.0015 e 1002449-27.2016.8.11.0015; DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs contra a Requerida 

NATURA COSMÉTICOS 05(cinco) demandas idênticas, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Em sua 

constestação nos autos de nº. 1002447-57.2016.8.11.0015, a Reclamada 

demonstra que existiram pagamentos pretéritos de acordos de 

parcelamento. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir as provas. A 

Requerente apresentou impugnações genéricas e alegações frágeis, 

sendo muito mais verossímel a tese apresentada pela Ré, corroborada por 

telas de seu sistema interno com registros em nome da revendedora. 

Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do 

autor é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 697 de 1153



se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS 

P R O C E S S O S  d e  n º :  1 0 0 2 4 5 2 - 7 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; 

1 0 0 2 4 4 0 - 6 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ;  1 0 0 2 4 4 2 - 3 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; 

1002447-57.2016.8.11.0015 e 1002449-27.2016.8.11.0015, por versarem 

sobre os mesmos fatos e mesma causa de pedir. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELMA ALVES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000524-93.2016.8.11.0015 REQUERENTE: KELMA ALVES DOS ANJOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 9090918 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003199-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE TASCA CARGNIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI OAB - MT0018196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1003199-29.2016.8.11.0015 REQUERENTE: SIMONE TASCA CARGNIN 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 6761156 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020091-25.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES FRANCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8020091-25.2015.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA DAS DORES 

FRANCELINO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 3074688 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8012399-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA BENTA DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta culpa de terceiros falsários e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

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

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] O 

Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade 

de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010603-80.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA RODRIGUES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE FANTINATO SAMPAIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNEIA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT0020092A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 
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Fundamento. Decido. A controvérsia dos autos cinge-se a alegada ofensa 

moral sofrida pela parte Requerente por atos praticados pela parte 

Requerida. Narrou a parte Requerente em sua exordial que foi alvo de 

ofensas morais nos corredores da Delegacia Municipal de Polícia e 

denunciada pela parte Requerida na Delegacia Regional de Polícia desta 

Comarca. Em sua defesa a parte Requerida negou as acusações, 

limitando-se a afirmar que ao comparecer para prestar depoimento na 

Delegacia de Polícia sobre fatos relacionados a seu “ex-sogro”, a parte 

Requerente teria transparecido ser conhecida deste e passou a dar-lhe 

lições de moral. Durante a instrução processual o conflito entre as 

versões persistiu tendo a parte Requerente afirmado que não procedeu 

com a oitiva da parte Requerida no dia dos fatos, enquanto que a parte 

Requerida afirmou que as “lições de moral” tiveram início após o começo 

de seu depoimento. Em seu depoimento a parte Requerida afirmou que foi 

mal atendida e buscou a corregedoria para fazer a respectiva reclamação. 

Contudo, a parte Requerente trouxe aos autos (id nº 9020031) Boletim de 

Ocorrência nº 2012.246359 confeccionado pela parte Requerida aduzindo 

que teria sido agredida verbalmente pela parte Requerente; tal documento 

contradiz o depoimento prestado por esta em sede de audiência de 

instrução. Documento que, apesar de devidamente intimada a parte 

Requerida deixou-se de manifestar. Se por um lado a parte Requerente, 

enquanto servidora pública, não pode ter sua honra ofendida pela simples 

abertura de reclamação perante órgão da corregedoria; por outro lado, 

quanto tal procedimento é levado a cabo baseando-se em fatos não 

comprovados, ocorre ofensa moral a esta. Isto porque, claramente no 

Boletim de Ocorrência anexado aos autos há imputação de conduta 

ofensiva à parte Requerente que destoam do acervo fático-probatório 

contido nos autos. É sabido que a condenação em dano moral é baseada 

no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, bem como não haver nos autos prova de que o 

procedimento administrativo instaurado tenha gerado quaisquer outros 

prejuízos na carreira profissional da parte Requerente. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, 

para CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a atuação de advogado 

dativo na defesa dos interesses da parte Requerente conforme id nº 

2980542, fixo os honorários em 02 (duas) URH. Expeça-se a competente 

certidão. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010893-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. A controvérsia da presente demanda cinge-se 

quanto a existência de contratação de serviço de cartão fornecido pela 

parte Requerida, bem como seguros acessórios a estes. Durante a 

instrução processual a parte Requerente reitorou os argumentos expostos 

na petição inicial no sentido de ter comparecido à loja da parte Requerida 

para efetuar a compra a prazo de uma sapatilha no valor de R$ 62,98 

(sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) com prazo de 

pagamento para 30 (trinta) dias. Todavia, a parte Requerida sustenta que 

houve a inclusão legítima do nome desta em rol de inadimplentes eis que 

aderiu ao serviço de Cartão de Crédito fornecido por esta cujo vencimento 

foi estipulado para o dia 25 do mês de contratação. Apesar da suscitada 

PRELIMINAR de FALTA de INTERESSE DE AGIR há vísivel interesse da 

parte Requerente na presente lide, uma vez que discute não apenas a 

inclusão de seu nome em rol de inadimplentes, mas nega a contratação do 

serviço. Contudo, apesar dos argumentos expostos pela parte 

Requerente, esta em sede de audiência de instrução confirmou que 

procedeu com a assinatura dos documentos apresentados sem efetuar a 

leitura dos mesmos. O Termo de Adesão e demais documentos trazidos 

aos autos comprovam a contratação do serviço de cartão de crédito 

fornecido pela parte Requerida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPRA PARCELADA. AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E 

GARANTIA ESTENDIDA NO INTERIOR DA LOJA. TERMO DE ADESÃO 

DEVIDAMENTE ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA. 

DESPROVIMENTO. Descabe à autora alegar o desconhecimento da 

contratação do cartão de crédito e demais serviços impugnados, 

porquanto constituiu, efetivamente, o meio de compra, conforme se 

comprova pelo contrato, da nota fiscal e das faturas acostadas aos autos, 

inexistindo provas de que tenha sofrido coação para adquiri-los como 

única forma de tratativa com a loja. (TJPB - APL: 00042628720138150181, 

Relator: LEANDRO DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA ESPECIALIZADA 

CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2016 - grifo nosso). Desta forma, mostra 

válida a cobrança dos valores. Destaca-se que a parte Requerente não 

trouxe aos autos prova da data da inscrição de seu nome de modo que 

fosse possível averiguar se tal ato ocorreu antes ou após o devido 

pagamento. No presente cenário, resta tão somente à parte Requerente 

buscar, administrativamente, ainda que por escrito a solicitação de 

cancelamento do serviço contratado, eis que não houve a demonstração 

de nenhum vício de vontade no momento da assinatura da adesão. Ainda 

que a parte Requerente afirme que tenha solicitado a compra paga 

pagamento com tão somente 30 (trinta) dias de prazo, inegável que 

trata-se de pessoa maior e capaz que necessita resguardar-se tomando 

os devidos cuidados ao contratar com terceiros e assinar documentos. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Ante a atuação de advogado dativo na defesa dos 

interesses da parte Requerente conforme id nº 2241301, fixo os 

honorários em 03 (três) URH. Expeça-se a competente certidão. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000596-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MATHIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ARAUJO COUTINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por ANDERSON 

MATHIAS, em desfavor de NILSON ARAUJO COUTINHO, em que o autor 

objetiva o recebimento do débito representado pelas cártulas de cheques 

encartadas aos autos. Abstrai-se dos títulos que foram emitidos pelo 

Requerido. Sendo assim, a cártula comprova fato constitutivo do direito do 

autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, este comprovou que faz 

jus ao recebimento de aludido crédito. O requerido por sua vez aduz que a 

cobrança é exorbitante, sendo que pagou o montante de R$ 4.152,94, 

juntando comprovantes de depósito e ainda, sustenta haver excesso de 

cálculo pelo Autor. Em impugnação, o Requerente aponta que não houve 

má fé na cobrança, que de fato, conferindo seus extratos, reconhece a 
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quitação de R$ 3.952,94 pelo Requerido. Afirma que os cálculos não estão 

abusivos, diante da recalcitrância do Requerido em adimplir os débitos. 

Fundamento. Decido. Inicialmente, ressalto que inexistindo qualquer 

fundamentação que justifique a reunião do presente feito aos autos de 

execução nº. 1000654-83.2016.8.11.0015 mencionados pelo Autor em 

impugnação, a presente sentença cingir-se-á ao debate do quanto 

exposto neste processo. O pagamento parcial do débito restou 

comprovado nos autos por meio dos documentos carreados pelo 

Requerido. No entanto, a soma dos valores equivale à R$ 3.952,94 (três 

mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos), 

conforme apontado pelo Autor na impugnação e não R$ 4.152,94 (quatro 

mil cento e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) conforme 

aduzido pelo Requerido. Portanto, se haviam outros pagamentos, não 

restaram comprovados. Com relação à suposta repetição do indébito, 

consigno que não vislumbro má fé na cobrança proposta em juízo, eis que 

o Requerido não demonstrou ter identificado os depósitos, tampouco 

notificado o credor acerca dos pagamentos. Ademais, os pagamentos 

foram feitos de maneira “picada” e não há nada vinculando os depósitos 

aos títulos de crédito, demonstrando o Autor a boa-fé que esperada nas 

relações jurídicas ao dar quitação do montante em sede de impugnação. 

No que tange aos cálculos apresentados, tenho que assiste razão ao 

Requerido. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a correção 

monetária para a cobrança de cheques incide desde a data de emissão do 

documento. Já os juros de mora devem ser contados a partir da primeira 

apresentação do cheque à instituição financeira. (Resp. 1.556.834). 

Quanto aos honorários advocatícios, o Art. 55 da Lei 9.099/95 deixa claro 

que não incidem em primeiro grau. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, para 

condenar o Reclamado a pagar ao Reclamante o montante de R$ 6.561,06 

(seis mil quinhentos e sessenta e um reais e seis centavos), corrigida 

monetariamente a partir da emissão do respectivo título e, acrescida de 

juros legais de 1% ao mês, desde a apresentação para pagamento (Resp. 

1.556.834). Portanto, parcialmente procedente o pedido contraposto, para 

afastar a cobrança de valores indevidos, conforme fundamentado 

alhures. Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005981-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. ARALDI & CIA. LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA APARECIDA FAVERO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. C. ARALDI E CIA LTDA, qualificado nos autos, ajuizou a 

presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor de KEILA APARECIDA 

FAVERO, igualmente qualificada, alegando, em síntese, que é credor do(s) 

título(s) anexo aos autos. É a síntese do Essencial, até mesmo porque em 

sede de Juizado o relatório é dispensado (art. 38 da Lei n.º 9.099/95) 

Fundamento. Decido. Antes de adentrar no mérito, é dado ao juiz conhecer 

de ofício questões preliminares e prejudiciais de mérito, a exemplo da 

prescrição, independentemente de alegação das partes. Ademais, a parte 

Requerida aponta a prescrição, por meio de advogado nomeado pelo juízo 

para sua defesa. Em detida análise do processo, verifico que a pretensão 

do autor se encontra prescrita. Senão vejamos. É cediço que o prazo 

prescricional para pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes 

de instrumentos públicos ou particulares é de 05 anos, prazo previsto no 

artigo 206, inciso I, parágrafo 5º do Código Civil. No caso de cheque, 

aludido prazo começa a ser contado no dia seguinte à data lançada no 

espaço próprio para isso no documento. No caso em questão, o credor 

promoveu a presente ação em 15/05/2017, e os cheques foram emitidos 

em 2009, ou seja, após o decurso do prazo prescricional. Diante do 

exposto, PRONUNCIO a prescrição sobre o direito de ingresso da presente 

ação e, por conseqüência, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito com fundamento no art. 487, II, do novo CPC. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. ARBITRO EM 2 (duas) URH´S os 

honorários da advogada nomeada pelo juízo. Expeça-se o necessário. 

P.I.C. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011476-17.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. DE S. VALERIO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUAN JHONATHAN DIAS MEZONE FABRIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8011476-17.2013.8.11.0015 EXEQUENTE: D. DE S. VALERIO & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: RUAN JHONATHAN DIAS MEZONE FABRIN Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução, onde não foram localizados bens 

penhoráveis, o exequente, requereu certidão de divida. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 

9099/95. Decido. O artigo 53, § 4º, da lei 9099/95, assim dispõe: “Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. 

Compulsando os autos, verifico que várias foram as diligências realizadas 

com fito de localizar bens do executado passíveis de penhora, mas todas, 

até o momento, restaram infrutíferas. Razão pela qual o exequente 

requereu certidão de dívida. Logo, vejo por bem extinguir o feito ante a 

inexistência de bens penhoráveis, neste mesmo sentido é o entendimento 

que emana da Turma Recursal deste Estado, conforme se verifica no 

julgado abaixo transcrito: “RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO - 

AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - EXTINÇÃO DO FEITO - INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJMT - RI, 4634/2011, DR. 

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data 

do Julgamento 24/05/2012, Data da publicação no DJE 13/06/20120. 

Enunciado n.º 76 do FONAJE: “No processo de execução, esgotados os 

meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a 

pedido do exequente CERTIDÃO DE DÍVIDA para fins de inscrição no 

serviço de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de 

responsabilidade”. Posto isso, e sem maiores delongas, nos termos do 

artigo 53, § 4º; c/c artigo 51, inciso II, ambos da lei 9099/95, DECLARO 

EXTINTA a presente demanda. EXPEÇA-SE competente CERTIDÃO DE 

DÍVIDA, em favor do exequente. Sem custas ou despesas processuais 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011529-27.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DE SOUZA MOJENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BARRETO JAHNEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8011529-27.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: ANTONIA APARECIDA DE 

SOUZA MOJENA EXECUTADO: FERNANDO BARRETO JAHNEL Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução, onde não foram localizados bens 

penhoráveis, o exequente, requereu certidão de divida. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 

9099/95. Decido. O artigo 53, § 4º, da lei 9099/95, assim dispõe: “Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. 

Compulsando os autos, verifico que várias foram as diligências realizadas 

com fito de localizar bens do executado passíveis de penhora, mas todas, 

até o momento, restaram infrutíferas. Razão pela qual o exequente 

requereu certidão de dívida. Logo, vejo por bem extinguir o feito ante a 

inexistência de bens penhoráveis, neste mesmo sentido é o entendimento 
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que emana da Turma Recursal deste Estado, conforme se verifica no 

julgado abaixo transcrito: “RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO - 

AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - EXTINÇÃO DO FEITO - INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJMT - RI, 4634/2011, DR. 

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data 

do Julgamento 24/05/2012, Data da publicação no DJE 13/06/20120. 

Enunciado n.º 76 do FONAJE: “No processo de execução, esgotados os 

meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a 

pedido do exequente CERTIDÃO DE DÍVIDA para fins de inscrição no 

serviço de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de 

responsabilidade”. Posto isso, e sem maiores delongas, nos termos do 

artigo 53, § 4º; c/c artigo 51, inciso II, ambos da lei 9099/95, DECLARO 

EXTINTA a presente demanda. EXPEÇA-SE competente CERTIDÃO DE 

DÍVIDA, em favor do exequente. Sem custas ou despesas processuais 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011129-13.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL CORREIA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTUNES ARCE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8011129-13.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: NATANAEL CORREIA DE 

QUEIROZ EXECUTADO: FRANCISCO ANTUNES ARCE Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Execução, onde não foram localizados bens penhoráveis, o 

exequente, requereu certidão de divida. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido. O 

artigo 53, § 4º, da lei 9099/95, assim dispõe: “Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor”. Compulsando os autos, verifico 

que várias foram as diligências realizadas com fito de localizar bens do 

executado passíveis de penhora, mas todas, até o momento, restaram 

infrutíferas. Razão pela qual o exequente requereu certidão de dívida. 

Logo, vejo por bem extinguir o feito ante a inexistência de bens 

penhoráveis, neste mesmo sentido é o entendimento que emana da Turma 

Recursal deste Estado, conforme se verifica no julgado abaixo transcrito: 

“RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE BENS 

PENHORÁVEIS - EXTINÇÃO DO FEITO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 

4º, DA LEI Nº 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.” (TJMT - RI, 4634/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

24/05/2012, Data da publicação no DJE 13/06/20120. Enunciado n.º 76 do 

FONAJE: “No processo de execução, esgotados os meios de defesa e 

inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do 

exequente CERTIDÃO DE DÍVIDA para fins de inscrição no serviço de 

Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade”. 

Posto isso, e sem maiores delongas, nos termos do artigo 53, § 4º; c/c 

artigo 51, inciso II, ambos da lei 9099/95, DECLARO EXTINTA a presente 

demanda. EXPEÇA-SE competente CERTIDÃO DE DÍVIDA, em favor do 

exequente. Sem custas ou despesas processuais Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012671-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CAVALCANTE XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1012671-20.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ROBSON CAVALCANTE 

XAVIER REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a parte 

autora requer a desistência da ação. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. “Ex 

positis”, sem maiores delongas, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, 

parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em consequência 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou despesas processuais. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012672-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MATEUS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1012672-05.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FRANCIELE MATEUS GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora 

requer a desistência da ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, 

sem maiores delongas, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

despesas processuais. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012678-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MATEUS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1012678-12.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FRANCIELE MATEUS GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora 

requer a desistência da ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, 

sem maiores delongas, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

despesas processuais. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007962-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR GALDINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012657-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELER DE SOUZA & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MENEGUINI OAB - MT16591 (ADVOGADO)

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 
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consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011948-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS c/c ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, em que a autora insurge-se quanto a negativação mantida pela 

requerida em seu nome, discorrendo que desconhece os débitos 

apontados. A Reclamada não apresentou DEFESA. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] O 

Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade 

de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109
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ERIKA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, consoante disposição do artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço 

é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo 

sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, 

sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” Oportuno mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser 

prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a 

compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes da 

decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo 

com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, 

hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide. O magistrado tem o poder-dever de julgar 

antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a 

produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental 

acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e 

instruir seu entendimento (...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente 

Leal, julg. 17.05.1999). Apenas para melhor situar a questão, cuida-se de 

RECLAMAÇÃO formulada por ERIKA PEREIRA DOS SANTOS X ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando que na data 

de 29 de janeiro de 2016, a Requerente em sua residência, percebeu a 

oscilação demasiada de energia, perceptível via incandescência das 

lâmpadas que se encontravam ligadas, o que resultou a queima de 

diversos aparelhos em sua residência. . A conciliação restou infrutífera. A 

reclamada apresentou contestação, alegando o pedido administrativo de 

ressarcimento foi indeferido. Ao final, manifesta pela total improcedência 

dos pedidos. Inicialmente, ressalto como aplicável o microssistema criado 

pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em 

vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do 

CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Cumpre observar que 

a reclamada é concessionária de serviços públicos respondendo 

objetivamente por danos causados aos seus usuários, devendo o 

reclamante demonstrar nexo causalidade e o dano, a propósito decidiu o 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - 

DESCARGA ELÉTRICA - DANO A NOTEBOOK - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - NEXO CAUSAL E 

DANO - COMPROVAÇÃO - DANO MATERIAL - CARACTERIZAÇÃO. - A 

empresa pública prestadora de serviço público de energia, responde de 

forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes do 

serviço por ela prestado nos, termos do disposto no art. 37, § 6ª da 

Constituição Federal. - Uma vez demonstrado que o autor teve seu 

notebook danificado em razão da inadequada prestação de serviço da ré, 

devida é a indenização pelo prejuízo que lhe foi causado.” (destacamos) 

(TJMG, Apelação Cível nº1.0105.06.181115-1/001, Relator: DÍDIMO 

INOCÊNCIO DE PAULA, Data da Publicação: 21/09/2007) Além da 

responsabilidade objetiva elencada na Carta da República, também é 

aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois é evidente a 

relação de consumo. Impondo a parte ré, portanto, responder pelos danos 

causados a equipamentos elétricos de seus usuários, a não ser que 

comprove a inexistência do defeito, fato de terceiro ou culpa exclusiva do 

consumidor. A reclamada alega excludente de responsabilidade baseada 

em resolução da Agencia Reguladora, aduz que indeferiu o pedido de 

ressarcimento fundamentado em vistoria realizada por seus prepostos. 

Assim, comprovado o dano e ausente a demonstração pela ré de qualquer 

causa excludente do liame causal entre aquele e o defeito na prestação 

do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, ônus que 

lhe competia, consoante art. 333, II do CPC, evidente o dever de indenizar. 

Oportunamente transcrevo o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste 

Estado de Mato Grosso, consoante decisões abaixo ementadas: 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚLICO – ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - NOTAS FISCAIS – PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA. DANOS CAUSADOS AOS 

EQUIPAMENTOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA 

EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 37 § 

6º DA CF- APELO IMPROVIDO.1. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa, se a decisão se fundamentou em prova documental, não 

desconstituída convincentemente pela parte adversa. 2. A concessionária 

de serviço público no fornecimento de energia elétrica será responsável 

pelos danos causados a terceiros, conforme disposições do artigo 37 § 

6º, da Constituição Federal.3. Comprovado o nexo causal entre a 

oscilação de energia e os prejuízos, impõe-se o dever de indenizar os 

danos causados se devidamente comprovados.(Ap, 53974/2012, 

DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 04/12/2012, Data da publicação no DJE 06/09/2013) 

destacamos Somando: INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – ENERGIA 

ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – VARIAÇÃO DE 

TENSÃO – RECURSO DESPROVIDO. A concessionária de energia elétrica 

é responsável pelo dano material causado em aparelhos, em face da 

variação de tensão elétrica na rede pública. (Ap, 29300/2013, 

DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 21/08/2013, Data da publicação no DJE 27/08/2013) 

destacamos Arrematando: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAL E 

MATERIAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - VARIAÇÃO DE 

TENSÃO - DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - RECURSO 

DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é 

objetiva. Demonstrados o nexo causal e o dano, a fornecedora é obrigada 

a indenizar pelos danos causados em equipamentos eletrônicos do 

usuário e pelo descaso com que tratou a reclamação do consumidor.(Ap, 

120641/2009, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 28/07/2010, Data da publicação no DJE 10/08/2010) Quanto ao 

valor do dano, o reclamante alega que os eletrônicos queimados estimam o 

valor de R$ 2.652,00. À vista de tais fatos, não resta outra alternativa 

senão reconhecer a procedência parcial do pedido para condenar a 

reclamada ao ressarcimento do valor de R$ 2.652,00 a título de danos 

materiais. Resolvido este ponto, a controvérsia do caso sub judice está em 

saber se há ou não os pressupostos que dão ensejo ao dano moral 

alegado pelo autor. Da análise da exordial, entendo que o pedido de 

indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os fatos 

versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo independente 

do constrangimento normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não 

envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de 

personalidade do requerente. No julgamento de caso análogo a 

jurisprudência assim se posicionou, consoante decisões que abaixo 

colaciono: “(...)DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR 

AFASTADO. PEDIDO SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral deve ser aplicado 

naqueles casos em que o individuo sofre lesão de cunho não patrimonial, 

ou seja, abalo psíquico em sua vida particular. No entanto, há situações 

que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas 

estão sujeitas por conviver em sociedade e, nessas circunstâncias, não 

há que se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - AC: 749395 SC 

2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 

07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação 

Cível n. , de Correia Pinto, undefined) Soma-se: “(...)MERO 

ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais 

estão relacionados apenas às situações de efetiva violação da dignidade 

da pessoa humana, sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente 

nos casos em que houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em 

razão da afronta aos direitos inerentes à personalidade é que se há de 

reconhecê-los. Os meros incômodos decorrentes de relação de 

consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/07/2011, undefined) Assim, os requisitos exigidos para a configuração 
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da responsabilidade civil e do dever de indenizar não encontram 

ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido 

de condenação da parte ré a pagar reparação por danos morais. Sendo 

assim, DECIDO: Com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Defesa do 

Consumidor, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, 

para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ R$ 2.652,00 

(Dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais), a título de indenização por 

danos materiais, acrescido de correção monetária, pelo INPCa contar da 

citação da parte requerida, momento da constituição em mora da devedora 

(art. 397, parágrafo único, do CC), de outro modo, JULGO 

IMPROCEDENTES os pleiteados danos morais, ante a caracterização do 

mero aborrecimento. Deixo de condenar a parte ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007146-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo 

CPC. Sem custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004851-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EDNA DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA e ocorreu a demora na exclusão após quitação 

de parcela. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com 

a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma 

ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, 

e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes e o atraso na referida parcela. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011284-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA EVARINI SOUZA 39533204168 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI OAB - MT0016574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE REGINA PEREIRA KLOCKNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Conforme manifestação acostado no id nº 11185587 houve o 

adimplemento integral do débito exequendo; portanto, impõe-se a extinção 

da presente demanda, conforme o disposto no art. 924, II, do CPC. 

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento do valor penhorado no id nº 

10789886 conforme dados bancários informados pela parte Exequente no 

id nº 11185587. Diante do exposto, ante a notícia de adimplemento do 

débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004410-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório. Fundamento. Decido. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por FERNANDA FERREIRA DA SILVA em desfavor de AZUL 

LINHAS AEREAS. Insurge-se o reclamante quanto ao atraso, por parte da 

requerida, de seu voo agendado para o dia 22/11/2016 que tinha como 

destino final a cidade de Cuiabá/MT onde pegaria outro voo para a cidade 

de São Paulo. Discorre que o atraso teve efeito dominó em sua 
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programação, gerando danos morais e materiais indenizáveis. Restando 

infrutífera a audiência de conciliação, a Requerida apresentou 

contestação. Em sua defesa a Requerida alega que o atraso se deu em 

decorrência de manutenção não programada, por força de fatos alheios a 

sua vontade, fato este imprevisível e inevitável por parte da Ré. 

Considerando a inexistência de preliminares hasteadas, passo ao 

julgamento do mérito da demanda. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que o reclamante adquiriu previamente passagem aérea da 

companhia reclamada para o dia 25/11/2016, que compreendia o trecho 

Sinop/MT a Cuiabá/MT. No caso vertente, verifico que ocorreu o atraso do 

primeiro voo fazendo com que o reclamado chegasse ao seu destino 

horas depois do programado, sua programação era chegar à cidade de 

São Paulo, contudo, em razão dos atrasos chegou somente após as 22:00 

horas, gerando transtornos de ordem moral e material. A reclamada em 

sua contestação, alega que o atraso ocorreu em razão de manutenção 

inesperada, sendo o problema imprevisível e inesperado, suscitando 

excludente de responsabilidade e conseqüente improcedência do pedido 

de indenização por dano material e moral. Pois bem. A responsabilidade da 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. É 

incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços de 

transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado nos limites do 

contrato. Note-se que a reclamada, em nenhum momento, se preocupou 

em fazer prova da excludente de responsabilidade invocada, ônus que lhe 

incumbia. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à 

parte reclamante, isso porque o atraso do vôo, causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a 

deficiente prestação de serviço. O dano moral experimentado pela parte 

reclamante surge da falha na prestação do serviço da reclamada, sendo 

os passageiros daquele vôo surpreendidos com o descaso e a 

desconsideração destes na qualidade de consumidores. No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível 

Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação equivalente à R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao 

reclamante, que servirá, a um só tempo, para amenizar o sofrimento 

experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. “Ex 

positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte reclamante, para 

condenar a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS a pagar ao reclamante o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS 

MORAIS e R$ 500,00 (quinhentos reais) de DANOS MATERIAIS, corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da data desta sentença. DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004395-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MARCILIO ERHARTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório. Fundamento. Decido. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por DAIANE MARCILIO ERHARTER em desfavor de AZUL LINHAS 

AEREAS. Insurge-se o reclamante quanto ao atraso, por parte da 

requerida, de seu vôo agendado para o dia 22/11/2016 que tinha como 

destino final a cidade de Cuiabá/MT onde pegaria outro voo para a cidade 

de São Paulo. Discorre que o atraso teve efeito dominó em sua 

programação, gerando danos morais e materiais indenizáveis. Restando 

infrutífera a audiência de conciliação, a Requerida apresentou 

contestação. Em sua defesa a Requerida alega que o atraso se deu em 

decorrência de manutenção não programada, por força de fatos alheios a 

sua vontade, fato este imprevisível e inevitável por parte da Ré. 

Considerando a inexistência de preliminares hasteadas, passo ao 

julgamento do mérito da demanda. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que o reclamante adquiriu previamente passagem aérea da 

companhia reclamada para o dia 25/11/2-16, que compreendia o trecho 

Sinop/MT a Cuiabá/MT. No caso vertente, verifico que ocorreu o atraso do 

primeiro voo fazendo com que o reclamado chegasse ao seu destino 
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horas depois do programado, sua programação era chegar à cidade de 

São Paulo, contudo, em razão dos atrasos chegou somente após as 22:00 

horas, gerando transtornos de ordem moral e material. A reclamada em 

sua contestação, alega que o atraso ocorreu em razão de manutenção 

inesperada, sendo o problema imprevisível e inesperado, suscitando 

excludente de responsabilidade e conseqüente improcedência do pedido 

de indenização por dano material e moral. Pois bem. A responsabilidade da 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. 

Evidencia-seque os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado 

nos limites do contrato. Note-se que a reclamada, em nenhum momento, se 

preocupou em fazer prova da excludente de responsabilidade invocada, 

ônus que lhe incumbia. Logo, não há que se falar em inocorrência de 

danos morais à parte reclamante, isso porque o atraso do vôo, causou 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante surge da falha na prestação do 

serviço da reclamada, sendo os passageiros daquele vôo surpreendidos 

com o descaso e a desconsideração destes na qualidade de 

consumidores. No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 

14 DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO.? (Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 

em 31/01/2012) (grifei) No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

equivalente à R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao reclamante, que servirá, a um 

só tempo, para amenizar o sofrimento experimentado, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. “Ex positis”, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte reclamante, para condenar a reclamada AZUL 

LINHAS AÉREAS a pagar ao reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de indenização por DANOS MORAIS e R$ 500,00 (quinhentos 

reais) de DANOS MATERIAIS, corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença. 

DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004403-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA VALERIA MATEUS GORGEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório. Fundamento. Decido. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por KATIA VALERIA MATEUS GORGEN em desfavor de AZUL 

LINHAS AEREAS. Insurge-se o reclamante quanto ao atraso, por parte da 

requerida, de seu vôo agendado para o dia 22/11/2016 que tinha como 

destino final a cidade de Cuiabá/MT onde pegaria outro voo para a cidade 

de São Paulo. Discorre que o atraso teve efeito dominó em sua 

programação, gerando danos morais e materiais indenizáveis. Restando 

infrutífera a audiência de conciliação, a Requerida apresentou 

contestação. Em sua defesa a Requerida alega que o atraso se deu em 

decorrência de manutenção não programada, por força de fatos alheios a 

sua vontade, fato este imprevisível e inevitável por parte da Ré. 

Considerando a inexistência de preliminares hasteadas, passo ao 

julgamento do mérito da demanda. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que o reclamante adquiriu previamente passagem aérea da 

companhia reclamada para o dia 25/11/2-16, que compreendia o trecho 

Sinop/MT a Cuiabá/MT. No caso vertente, verifico que ocorreu o atraso do 

primeiro voo fazendo com que o reclamado chegasse ao seu destino 

horas depois do programado, sua programação era chegar à cidade de 

São Paulo, contudo, em razão dos atrasos chegou somente após as 22:00 

horas, gerando transtornos de ordem moral e material. A reclamada em 

sua contestação, alega que o atraso ocorreu em razão de manutenção 

inesperada, sendo o problema imprevisível e inesperado, suscitando 

excludente de responsabilidade e conseqüente improcedência do pedido 

de indenização por dano material e moral. Pois bem. A responsabilidade da 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. 
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Evidencia-seque os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado 

nos limites do contrato. Note-se que a reclamada, em nenhum momento, se 

preocupou em fazer prova da excludente de responsabilidade invocada, 

ônus que lhe incumbia. Logo, não há que se falar em inocorrência de 

danos morais à parte reclamante, isso porque o atraso do vôo, causou 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante surge da falha na prestação do 

serviço da reclamada, sendo os passageiros daquele vôo surpreendidos 

com o descaso e a desconsideração destes na qualidade de 

consumidores. No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 

14 DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO.? (Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 

em 31/01/2012) (grifei) No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

equivalente à R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao reclamante, que servirá, a um 

só tempo, para amenizar o sofrimento experimentado, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. “Ex positis”, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte reclamante, para condenar a reclamada AZUL 

LINHAS AÉREAS a pagar ao reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de indenização por DANOS MORAIS e R$ 500,00 (quinhentos 

reais) de DANOS MATERIAIS, corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença. 

DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 
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52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Quanto a 

ausência do requerido à audiência de conciliação, levando-se em conta a 

Sumula 5 dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que 

determina: “O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de 

conciliação, instrução e julgamento é de vinte e quatro (24) horas, 

levando-se em consideração o prescrito nos artigos 16 e 27 da Lei Nº 

9.099/95 e Artigo 192 do Código de Processo Civil” (sublinhados nossos) 

e o Enunciado 13 do Fonaje: “Os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” 

Verifico que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para 

aludida restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante 

do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo 

em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, 

inc. VIII da lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão 

de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem 

de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 

5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 
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causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004520-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o representante do autor em 

audiência de conciliação postula pela DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção 

ao pedido da parte autora, a qual não possui mais interesse no 

prosseguimento da demanda, bem como, considerando que em sede de 

JEC não se faz necessária a anuência da parte requerida, tenho como 

medida imperiosa a extinção da presente demanda. Além do mais, sobre o 

assunto, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, 

e sem maiores delongas, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO da DESISTÊNCIA 

formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO a 

presente demanda, nos termos do art. 267, VIII do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002660-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 
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serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDIANE AGUIAR DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DAS 

PRELIMINARES A preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, 

uma vez que em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, 

simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 

9.099/05. No que tange a suposta falta de interesse de agir por ausência 

de esgotamento da via administrativa, melhor sorte não assiste à 

Requerida, ao passo que o direito de ação está consagrado em nossa 

constituição federal. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs as ações, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta histórico de pagamentos e ainda, telas de seu sistema interno, 

apontando a existência de contratação. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 
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Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, 

IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO em razão da sua generalidade. 

DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de histórico de 

pagamentos, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. 

Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do 

autor é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, 

se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013459-80.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BONATTO (EXEQUENTE)

ANELICE DA ROSA BONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA SCHAEFER DA SILVA (EXECUTADO)

ELISANDRO TURANI (EXECUTADO)

ELENA TURANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT15565/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013459-80.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: ANELICE DA ROSA BONATTO, 

CELSO BONATTO EXECUTADO: ELENA TURANI, FABIANA SCHAEFER DA 

SILVA, ELISANDRO TURANI Vistos, etc. Compulsando os autos verifico 

que as partes resolveram por fim a presente demanda, requerendo, para 

tanto, a homologação do acordo. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise 

atenta constato que referido acordo fora pactuado em termos contra os 

quais não transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo firmado entre as partes, para que produza os seus efeitos 
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jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). 

Consigno que não há necessidade de intimação das partes da sentença 

homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. 

Expeça-se o alvará para levantamento dos valores bloqueados nos autos 

em favor do exequente, conforme consta do acordo entabulado entre as 

partes. Publique-se. Cumpra-se. Nada mais sendo requerido, ao arquivo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001850-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas de seus sistema interno comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDE FAUSTINO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada carreou telas de seu 

sistema interno e histórico de pagamentos, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 
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(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RITA BARBOSA CANGUCU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DAS 

PRELIMINARES A preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, 

uma vez que em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, 

simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 

9.099/05. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs as 

ações, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as 

partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de 

não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado 

no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e ainda, telas de seu sistema interno, apontando a existência 

de contratação. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 
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custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011757-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ROBERTO MEDINA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALLTON LUIZ COSTA VENTUROZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011755-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ROBERTO MEDINA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALLTON LUIZ COSTA VENTUROZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007046-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA GOMES ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011792-59.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOP MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE TAVARES RUBIM DE TOLEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Conforme manifestação nos autos informando que houve o 

adimplemento integral do débito exequendo; portanto, impõe-se a extinção 

da presente demanda, conforme o disposto no art. 924, II, do CPC. Diante 

do exposto, ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007026-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES OAB - MT17646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1007026-14.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ATAIDES RODRIGUES ALVES 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 

da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Havendo questões preliminares, passemos a 

enfrentá-las. A primeira preliminar se refere à impugnação do valor da 

causa, pois a Reclamada assevera que o valor da causa atribuído não 

corresponde ao valor real da causa em razão do débito inscrito ser de R$ 

2.023,64. Não merece prosperar tal assertiva tendo em vista que a 

composição do valor da causa não se constitui apenas da declaração de 

inexistência de débito, mas também do valor requerido a título de danos 

morais. Aliás esse entendimento encontra-se sedimentado no ENUNCIADO 
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170 do Fonaje, veja-se: “ENUNCIADO 170 - No Sistema dos Juizados 

Especiais, não se aplica o disposto no inc. V do art. 292 do CPC/2015 

especificamente quanto ao pedido de dano moral; caso o autor opte por 

atribuir um valor específico, este deverá ser computado conjuntamente 

com o valor da pretensão do dano material para efeito de alçada e 

pagamento de custas (XLI Encontro - Porto Velho-RO).” Logo, não há 

como prosperar a impugnação do valor da causa. A segunda preliminar 

suscitada é a ilegitimidade passiva fundado na alegação que a Reclamada 

não poderia responder pelos fatos pois o imbróglio teria ocorrido em razão 

da falha de comunicação da instituição bancária responsável pelo 

recebimento dos títulos. De igual modo não merece guarida tal assertiva 

uma vez que é pacífica a jurisprudência e a doutrina no sentido que todos 

os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados nos 

moldes do art. 18 da Lei 8.078/90. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ATAIDE RODRIGUES ALVES em face 

de BV FINANCEIRA S.A – C.F.I. A controvérsia da demanda cinge-se no 

que concerne a um financiamento de veículo onde o Reclamante alega ter 

quitado todas as parcelas, mas fora surpreendido com a inserção de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. O Reclamante trouxe aos autos 

comprovantes de pagamento da parcela que supostamente estaria em 

aberto (8021477). A Requerida em sua peça de obstáculo alega que o seu 

banco de operação, Banco do Brasil S/A, não localizou o pagamento e por 

essa razão manteve o débito, porém, tal circunstância não a exime da 

responsabilidade civil. Neste sentido destacando-se: “ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 

Recurso Inominado: 0011703-22.2012.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL JARDIM GLÓRIA Recorrente: DARCYR CRISTINA DE 

CAMPOS SOUZA Recorrido: BANCO PAN S/A Juíza Relatora: LAMISSE 

RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 01/12/2017 

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO PAGAMENTO EM ATRASO. NÃO 

CONTABILIZAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE 

PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER 

FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela 

declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em 

razão da inscrição indevida do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito, por dívida já adimplida. 2. In casu, não há falar-se em inscrição 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito, já que a própria consumidora 

afirma que restou inadimplente quanto à fatura de novembro/2011, a qual 

somente fora paga após a quitação da fatura de dezembro/2011. 3. A 

ilicitude, todavia, decorre da manutenção da negativação em questão, até 

junho de 2012, em razão da não contabilização do pagamento da fatura de 

Janeiro de 2012. 4. Como se vê, a improcedência da ação está 

fundamentada no fato de que a negativação decorre do inadimplemento da 

fatura de novembro de 2011, e não da não contabilização da fatura de 

janeiro de 2012, cujo pagamento não foi contabilizado, haja vista que as 

faturas posteriores não efetuaram o respectivo abatimento. 5. Todavia, a 

consumidor logrou êxito em comprovar, desde a exordial, o pagamento da 

fatura de dezembro de 2011, no valor total de R$ 399,41. Como cediço, as 

faturas de cartão de crédito são acumulativas, de modo que, não sendo 

efetuado o pagamento da fatura anterior ou ocorrendo apenas o seu 

pagamento parcial, o saldo remanescente é incluído na fatura 

subsequente, com os acréscimos dos encargos contratuais (juros 

rotativos). Dessa forma, comprovando o consumidor que quitou 

integralmente a fatura de dezembro de 2011, o débito referente à fatura de 

novembro também restou automaticamente pago. 6. Além disso, o 

consumidor o quitou integralmente a fatura de janeiro de 2012, todavia, 

não houve o abatimento do valor nas faturas subsequentes (fevereiro e 

março de 2012). 7. A empresa Recorrida afirma que a não contabilização 

do pagamento decorreu da ausência de repasse pela instituição bancária 

arrecadadora. Todavia, tal fato - não comprovado - de forma alguma pode 

ser debitado a cargo da consumidora. É que a partir do momento em que 

autoriza o pagamento em qualquer agência bancária, a instituição 

financeira passa a assumir os riscos daí advindos, respondendo 

solidariamente por eventual falha na prestação do serviço pelo banco 

recebedor, em razão do risco da atividade. Desse modo, a culpa pelo ato 

ilícito deve ser objeto de ação regressiva entre as empresas envolvidas, 

mas sem afetar o direito da consumidora, que fora efetivamente 

prejudicada. 8. O fato é que está comprovado nos autos, por meio dos 

extratos colacionados no Evento 27, que a negativação decorrente do 

inadimplemento da fatura de novembro de 2011, paga através da quitação 

integral da fatura subsequente (dezembro/2011) permaneceu no mínimo 

até junho de 2012, restando evidente a falha na prestação do serviço. 9. 

Dano moral que neste caso é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma 

vez que é presumido o abalo causado ao Recorrente. 10. Na fixação do 

montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a 

capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas 

a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés 

pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 11. 

Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que 

se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Sentença 

reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 117032220128110002/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 05/12/2017- grifo nosso) 

É sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Todavia, o valor arbitrado deve estar em 

consonância com os fatos demonstrados nos autos, não se olvidando que 

a prova de fato constitutivo do direito do autor incumbe a este, nos termos 

do art. 373, I, CPC, ainda que incida à hipótese a inversão do ônus da 

prova. É pacífico que a inserção do nome do consumidor em cadastro de 

órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa 

tal como já sumulado pela nossa egrégia Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Mato Grosso, leia-se: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em19/09/2017).”. Desta feita, não restam 

dúvidas que a Reclamada inseriu indevidamente o nome do Reclamante no 

rol dos maus pagadores mesmo com o pagamento do débito comprovado. 

Tenho ainda que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável de 

acordo com a lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como atento as 

peculiaridades do caso concreto. Por derradeiro, fora deferida a fora 

deferida tutela de urgência (9361857), que por sua vez deve ser alinhada 

com o mérito definitivo da demanda, isto porque fora demonstrado o 

efetivo pagamento da parcela tida como inadimplente. Por corolário lógico 

tal débito deve ser declarado inexistente, bem como, a tutela especifica 

DETERMINANDO para que a requerida EXCLUA o nome do requerente dos 

cadastros de proteção ao crédito. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE dos pedidos formulado na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, 

pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação 

desta sentença, bem como DETERMINO para que a requerida EXCLUA o 

nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001285-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI BUENO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001285-90.2017.8.11.0015 REQUERENTE: DAIANI BUENO PEREIRA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. O requerido contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente de 

contrato firmado com o requerente. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Não há nos 

autos nenhum documento assinado pela reclamante, a fim de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. No documento acostado à inicial ficou demonstrada 

a negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. Não há 

dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que o reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica do reclamante, decorrente da negativação de seu nome. O 

reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00. Pelo exposto, julgo procedente em parte a 

pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a 

título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas de seus sistema interno comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 
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Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002294-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE KONZELMANN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, 

IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO em razão de sua generalidade. 

DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002364-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação além de 

telas de seu sistema interno e histórico de pagamentos, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 
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aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. . Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 443,76 

(quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito 

e com juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO 

O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011468-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIR DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada carreou histórico de 

pagamentos e telas de seu sistema interno com registros, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 
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“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 101,47 (cento e um 

reais e quarenta e sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011471-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DAS 

PRELIMINARES A preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, 

uma vez que em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, 

simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 

9.099/05. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs as 

ações, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as 

partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de 

não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado 

no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e ainda, telas de seu sistema interno, apontando a existência 

de contratação. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

a mesma quedou-se inerte. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011473-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LINO ANDRADE SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 721 de 1153



débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada carreou histórico de 

pagamentos e telas de seu sistema interno com registros, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 108,04 (cento e 

oito reais e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC 

desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a 

propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a 

parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 

da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002086-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEU VAZ SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu na mesma data (22/11/2016) 02 

(duas) demandas em face da Ré, sendo que a petição inicial é 

praticamente idêntica em ambas as demandas, ou seja, a fundamentação 

é pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que 

nunca teve relação jurídica com as rés, postulando a declaração de 

inexistência de débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que "reputam-se 

conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa 

de pedir". Destarte, duas hipóteses autorizam a conexão: ações fundadas 

no mesmo objeto, como, por exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de 

pedir. “In casu”, entendo que há conexão, pois a discussão versa sobre a 

mesma relação jurídica entre as partes, sendo que a negativação por mais 

de uma vez (conforme extrato serasa) se deu por existirem várias faturas 

em aberto. Sendo assim, passo ao julgamento simultâneo dos processos 

de nº: 1002086-40.2016.8.11.0015 e 1002083-85.2016.8.11.0015; DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs contra a Requerida 

ITAU UNIBANCO 02 (duas) demandas idênticas, visando a declaração de 

inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer relação 

comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o 

tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória 

negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, 

porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas 

pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a 

distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição 

processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. A Requerente apresentou 

impugnações genéricas e alegações frágeis, sendo muito mais verossímel 

a tese apresentada pela Ré, corroborada por telas de seu sistema interno. 

Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do 

autor é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, 

se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 
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recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS processos 

de nº: 1002086-40.2016.8.11.0015 e 1002083-85.2016.8.11.0015;, por 

versarem sobre os mesmos fatos e mesma causa de pedir. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. CONDENO a 

parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como, ao pagamento de custas processuais nos termos da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011483-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSNEI ANTONIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação além de 

telas de seu sistema interno, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

a mesma quedou-se inerte. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 346,33 (trezentos 

e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

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

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 
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Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011484-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR ANDRADE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação além de 

telas de seu sistema interno e histórico de pagamentos, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 1.687,90 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002191-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCOM JHONATAN PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 
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autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação, além de 

telas de seus sistema interno e histórico de pagamento, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos contudo, verifica-se dos autos 

que a mesma quedou-se INERTE. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 1.510,29 (mil 

quinhentos e dez reais e vinte e nove centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

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

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 
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0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO WILSON DA CRUZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” DAS 

PRELIMINARES A preliminar de mérito lançada pela Requerida não merece 

prosperar, eis que não vislumbro complexidade na demanda, capaz de 

exigir a presença de “expert” para análise dos documentos carreados 

pelas partes. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação contra a reclamada, visando a declaração de inexistência 

de relação jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao 

argumento de que, apesar de não manter qualquer relação comercial com 

o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se 

a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, 

verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, 

pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se 

declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus 

da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou 

de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base 

de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da 

existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência 

do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que 

deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura 

tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª 

ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). É incontroverso, no 

caso presente, que houve a negativação do nome da Autora pelo Réu, 

conforme se vê dos documentos que acompanharam a inicial. Inobstante, 

sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu 

direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, em sede de 

contestação a Reclamada juntou farta DOCUMENTAÇÃO, tais como, 

contrato de prestação de serviços e Laudo Interno do Banco, 

acompanhado de extratos bancários. Ressalte-se que as provas 

apresentadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora 

e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC. De fato, 

conforme apontado pelo Réu, as assinaturas dos documentos carreados, 

são idênticas às apostas pela Autora nos documentos que acompanham a 

inicial, não havendo qualquer impugnação a esse respeito. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente discute a questão, consoante se infere da passagem abaixo: 

A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) O julgador não tem 

o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, 

sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do 

artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, 

a legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e via de 

consequência, DECLARO o PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. OPINO, por fim, pela 

CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007620-28.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

VINCENZI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA TAVARES DA SILVA CONVENIENCIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINA DOS SANTOS MARECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação contra a 

reclamada, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre 

as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar 

de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). É incontroverso, no caso presente, 

que houve a negativação do nome da Autora pelo Réu, conforme se vê 

dos documentos que acompanharam a inicial. Inobstante, sustenta a parte 

Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em 

vista a inadimplência autoral. Entrementes, em sede de contestação a 

Reclamada juntou farta DOCUMENTAÇÃO, tais como, contrato de 

prestação de serviços e Laudo Interno do Banco, acompanhado de 

extratos bancários. Ressalte-se que as provas apresentadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC. De fato, conforme 

apontado pelo Réu, as assinaturas dos documentos carreados, são 

idênticas às apostas pela Autora nos documentos que acompanham a 

inicial, não havendo qualquer impugnação a esse respeito. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente discute a questão, consoante se infere da passagem abaixo: 

A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) O julgador não tem 

o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, 

sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do 

artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, 

a legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e via de 

consequência, DECLARO o PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. OPINO, por fim, pela 

CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006419-98.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARTINI (REQUERENTE)

STEPHANNIE HEITOR MARTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALY HEITOR MARTINI OAB - MT0015501A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006419-98.2017.8.11.0015 REQUERENTE: PAULO MARTINI, STEPHANNIE 

HEITOR MARTINI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANO PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS proposta 

por PAULO MARTINI e STEPHANNIE HEITOR MARTINI em face de AZUL 

LINHAS AEREAS. Ressai dos autos que a parte Requerente adquiriu 

passagem aérea para o voo do trecho Londrina/PR – Rio de Janeiro/RJ 

para o dia 20.05.2017; todavia, este acabou sendo cancelado. A parte 

Requerida em sua contestação sustentou que cancelamento do voo 

ocorreu em decorrência de condições metereológicas no aeroporto de 

origem que ocasionaram o fechamento deste; motivo pelo qual não haveria 

danos materiais ou morais indenizáveis. Não havendo arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do 

mérito. Tem-se como controvérsia da presente demanda o motivo do 

cancelamento do voo. Neste aspecto, apesar dos argumentos da parte 

Requerida assiste razão à parte Requerente. Se por um lado as condições 

climáticas, conforme entendimento jurisprudencial, constituem-se como 

excludentes da responsabilidade, por outro lado, impõe a quem as alega, 

no caso a parte Requerida, sua efetiva prova. Porém, esta tão somente 

anexou aos autos prova unilateral sobre tal fato. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Tenho que a quantia total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

para cada Requerente é razoável de acordo com as lesões que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Impõe-se ainda a restituição dos valores gastos pela parte 

Requerente para aquisição das passagens de ida e volta (R$ 3.993,12), 

Reserva de Hotel (R$ 333,90), Inscrição do Concurso (R$ 370,00) 

totalizando R$ 4.697,02. Por fim, tem-se por incontroverso que a parte 

Requerida cancelou o voo e não ofereceu reacomodação. Nesta situação 

dispõe o art. 7º, I da Portaria 676/GC-5/2000 da Aeronáutica: Art. 7º O 

passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do 

respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga e 

monetariamente atualizada, conforme os procedimentos a seguir: I - bilhete 

doméstico - o saldo a ser reembolsado deverá ser o equivalente ao valor 

residual do percurso não utilizado, calculado com base na tarifa, expressa 

na moeda corrente nacional, praticada pela empresa emissora, na data do 

pedido de reembolso; Assunto sobre o qual a jurisprudência pátria já se 

manifestou: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. PASSAGEM AÉREA PROMOCIONAL. 

CANCELAMENTO TEMPESTIVO DA PASSAGEM. COBRANÇA DE TAXAS E 

REEMBOLSO PARCIAL, NA FORMA DO ART. 7º, I DA PORTARIA 676/CG- 

5 DA ANAC (BILHETE DOMÉSTICO). VALOR ELEVADO DAS TAXAS EM 

PROPORÇÃO AO VALOR PROMOCIONAL PAGO, MAS COM VALORES 

FIXADOS POR TRECHO CANCELADO, NOS TERMOS PREVISTOS NO 

CONTRATO E NORMAS DA ANAC . DANOS MORAIS INOCORRENTES. 

Havendo previsão expressa de que o reembolso de bilhete adquirido 

mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes 

das condições de sua aplicação, inocorrentes os danos materiais, nos 

termos do art. 7.º, § 2.º da norma referida. A opção da autora pela tarifa 

promocional implica na aceitação das limitações impostas pelo desconto 

financeiro concedido, não assistindo razão ao pleitear a devolução do 

valor pago, com taxa inferior ao pactuado. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005081252, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 30/01/2015). Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos formulados na presente ação 

para a) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a 

importância de R$ 4.697,02 (quatro mil, seiscentos e noventa e sete reais 

e dois centavos), em sua forma simples, devidamente atualizado pelo INPC 

a partir do efetivo desembolso e incidindo juros legais a partir da citação; 

c) CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) para cada Reclamante, devidamente corrigido e atualizado 

pelo INPC a partir da prolação da sentença e via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI APARECIDA ANDRADE DO AMARAL MORELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Em 

síntese a parte Requerente, IRENI APARECIDA ANDRADE DO AMARAL 

MORELI, pleiteia em face da parte Requerida, SUBMARINO VIAGENS 

LTDA, a restituição da importância de R$ 4.626,68 (quatro mil e seiscentos 

e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos) referente a passagens 

aéreas adquiridas via site em 27.06.2016 referente ao Pedido nº 

011606278R2DTN. Pois bem, pela análise das alegações das partes 

restou esclarecido que a controvérsia da presente demanda cinge-se 

quanto ao fiel cumprimento, pela parte Requerida, no que tange à oferta e 

informações em sua publicidade. Na petição inicial a parte Requerente 

aduz que adquiriu passagens aéreas para o trecho São Paulo/SP – 

Cartagena/Colômbia após receber informativo noticiando que brasileiros 

não necessitam de passaporte para viajar até à Colômbia; todavia, ao 

chegarem em Guarulhos/SP tiveram seu embarque impedido pela 

necessidade de passaportes. Em sua contestação a parte Requerida 

afirma cientificou a parte Requerente quanto à necessidade de passaporte 

nos voos operados pela cia aérea COPA. Não havendo arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do 

mérito. Da simples análise das passagens emitidas pela parte Requerente 

(id nº 3708235) verifica-se que as passagens adquiridas foram para o 

trecho São Paulo/Brasil – Bogotá/Colombia, fazendo escala na Cidade do 

Panamá/Panamá e em San Andres/Colômbia. Portanto, apesar do destino 

final ser a Colômbia, havendo escala na América Central, no caso no 

Panamá, era indispensável a apresentação de passaporte, sendo justa a 

recusa do embarque. Contudo, o que não se mostra justo foi a atitude da 

parte Requerida que criou chamariz publicitário visando atrair consumidor 

com a divulgação do fato que brasileiros não necessitam de passaporte 

para visitar a Colômbia, eis que integrante do MERCOSUL e omitindo em 

dita publicidade que nos voos operados pela COPA AIRLINES, que fazem 

escala no Panamá, tal documentação é indispensável. Ainda que a parte 

Requerida aduza que disponibilizou tal informação dentro dos inúmeros 

termos de concordância no momento do cadastro, tal exceção deveria 
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constar no corpo da publicidade em observância ao disposto no art. 37, 

§1, CDC. Referido artigo considera como abusiva ou enganosa a 

publicidade aquela que “por qualquer outro modo, mesmo por omissão, 

capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 

características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e 

quaisquer outros dados sobre produtos e serviços” (grifo nosso). 

Destaca-se ainda que no corpo da publicidade veiculada pela parte 

Requerida e anexa aos autos (id nº 3708233) nem ao menos há menção 

de que a cia aérea COPA realiza tal trajeto. Neste termos vide o trecho a 

seguir extraído da publicidade da parte Requerida: A melhor e mais segura 

forma de chegar à Bogotá é por via aérea. No Brasil, partindo de São 

Paulo ou Rio de Janeiro, cinco companhias aéreas disponibilizam 

passagem para Bogotá: TAM, Gol, Avianca, LAM e Taca –as duas últimas 

com conexão em Lima ou Santiago. O trajeto dura em média seis horas. 

Tem-se por incongruente a postura adotada pela parte Requerida em 

primeiro, por omitir a opção de voos operados pela cia aérea COPA e em 

segundo lugar, escolher quais exceções à regra irá informar em suas 

publicidades, pois conforme destacado acima, os voos que fazem 

conexões em outros países encontram-se devidamente identificados. 

Existindo tal precisão de informações, não haveria motivos para a parte 

Requerente, enquanto consumidora que carece de conhecimentos 

técnicos sobre exigência de passaportes, escalas e afins, suspeitar que o 

seu voo possuía exceções quanto à necessidade de passaporte. Quanto 

ao dano material, uma vez que a parte Requerente não deu causa à 

rescisão contratual, deverá ocorrer a restituição integral dos valores por 

esta pagos referente ao pacote de passagens que perfazem a 

importância de R$ 4.626,68 (quatro mil e seiscentos e vinte e seis reais e 

sessenta e oito centavos). Igualmente, comporta procedência o pedido de 

danos morais. Não há como considerar mero aborrecimento a indução à 

erro em virtude de propaganda enganosa que omitiu informações e 

ensejou à parte Requerente adquirir passagens aéreas e deslocando-se 

de Sinop/MT até Guarulhos/SP, distante mais de 2.000 km; aguardar o dia 

do embarque e ter o mesmo negado pelos motivos já expostos. Havendo a 

propaganda enganosa que induza em erro o consumidor surge o dever de 

reparação moral. Neste sentido destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. RESCISÃO 

DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. 

PROPAGANDA ENGANOSA. ALMOFADA FITOTERÁPICA. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. O dano moral 

experimentado pelo autor decorre da própria fraude cometida pelas rés, 

consubstanciada na prática de propaganda enganosa, as quais 

ludibriaram o autor, que acreditou que estaria adquirindo um produto que 

iria curar todas as suas doenças. O indevido desfalque da verba da 

aposentadoria do autor em razão do engano que sofreu pela propaganda 

enganosa feita pelos réus gera o dever de indenizar, pois submeteu o 

aposentado o abalo emocional. 2. A fixação da indenização por dano 

moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 

à extensão do dano causado, não se justificando que a reparação venha 

a se constituir em um meio de enriquecimento sem causa para o ofendido 

e tampouco condenação em valor irrisório, pois a reparação serve para 

atenuar o sofrimento da vítima e sanção ao causador do dano, para que 

não volte a praticar aquele ato lesivo à personalidade do ser humano. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 

70072008840, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Adriana da Silva 

Ribeiro, Julgado em 26/07/2017 - grifo nosso). É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para a 

Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte Requerida a 

restituir, na forma simples, a importância de R$ 4.626,68 (quatro mil e 

seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos) devidamente 

corrigida pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso e com a 

incidência de juros legais a partir da citação; bem como CONDENAR a 

parte Requerida a pagar a importância de R$ 5.500,00 (cinco mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida 

de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007112-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE ABRAMOSKI FONSECA GOBOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por GRACIELE ABRAMOSKI FONSECA GOBOR em face de AZUL 

LINHAS AEREAS. A controvérsia da demanda cinge-se quanto ao alegado 

cancelamento injustificado do voo previsto para decolar às 07h40min do 

dia 29.03.2017 e haveria escala em Cuiabá com saída 09h50min do mesmo 

dia, entretanto, na escala de Cuiabá partiu somente à meia noite; aduzindo 

a parte Requerente que necessitou esperar, no aeroporto e sem qualquer 

assistência material, até o voo programado para meia noite do mesmo dia. 

Apesar dos argumentos da parte Requerida o pleito autoral prospera, ao 

menos em parte. Em sua defesa esta aduziu a necessidade de 

manutenção não programada, porém, tal circunstância trata-se de fortuito 

interno que não a exime da responsabilidade civil. Neste sentido 

destacando-se: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. 

MANUTENÇÇÃO DA AERONAVE. I. Relação de consumo. Aplicabilidade do 

CDC. Caracterizado o descumprimento do contrato pela má prestação dos 

serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva 

pelos danos sofridos. Manutenção não programada da aeronave, em 

decorrência de problema técnico, que não caracteriza a ocorrência de 

excludente da responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco 

inerente à atividade empresarial. Prova da existência do dano moral 

despicienda, uma vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os 

transtornos e aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de 

cancelamento de voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. 

Configurado o dano moral, a estipulação da indenização deve ser 

ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado. 

[…] (TJSP - APL: 10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, 

VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

28/08/2017 - grifo nosso). Ainda, tinha-se por controversa a prestação de 

assistência material em virtude do atraso de 09 (nove) horas. Não apenas 

pela inegável aplicação do CDC ao presente caso em concreto, mas 

também em virtude da tese defensiva suscitada, ou seja, que houve a 

devida assistência material, a parte Requerida atraiu para si, nos termos 

do art. 373, II, CPC, o ônus probatório em fazer prova da prestação da 

assistência material como fato impeditivo do direito do autor. Contudo, tal 

prova não restou produzida nos autos, não tendo a parte Requerida 

juntado qualquer comprovante de despesas ou recibo a tal título. É sabido 

que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, 

não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Todavia, o valor arbitrado deve estar em consonância com 

os fatos demonstrados nos autos, não se olvidando que a prova de fato 

constitutivo do direito do autor incumbe a este, nos termos do art. 373, I, 
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CPC, ainda que incida à hipótese a inversão do ônus da prova. Se por um 

lado inegável o atraso de 09 (nove) horas no voo da parte Requerente que 

enseja a devida reparação moral, por outro lado, esta reparação moral 

deverá ser condizente com a ausência de elementos probatórios que 

demonstrem os prejuízos sofridos, além do atraso em si. Em sua exordial a 

parte Requerente afirma que permaneceu no aeroporto desta Comarca, 

onde reside, por aproximadamente 09 (nove) horas, contudo não 

colacionou aos autos qualquer comprovante de despesas alimentares. 

Afirmou, por fim, que perdeu compromissos na cidade de destino; sem 

contudo, nem ao menos mencionar qual ou quais compromissos seriam 

estes, ou trazer aos autos qualquer prova destes. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável de acordo com as 

lesões que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como atento as peculiaridades do caso 

concreto. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos 

formulado na presente ação para CONDENAR a parte Requerida pagar a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012390-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE NAVEGACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELVIRA DE JESUS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo 

CPC. Sem custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007015-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA LANDGRAF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

CLAUDINEIA LANDGRAF em face de CLARO S.A. Inicialmente verifica-se 

que a patrona da parte Requerente não procedeu com o correto 

preenchimento na distribuição da demanda, eis que o campo “valor da 

causa” encontra-se zerado; porém, esta, apesar de atribuir à causa o 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) elaborou pedido de condenação em 

danos morais no patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, ou seja, R$ 

37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta reais), sendo este o 

valor que deverá ser considerado como valor da causa em observância 

ao art. 292, CPC. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à 

regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes. Em sua exordial afirma que desconhece a origem da 

inscrição em questão, pleiteando o ressarcimento material e moral. Apesar 

da tese formulada pela parte Requerente ao longo das demandas em 

análise a parte Requerida cumpriu seu ônus probatório e demonstrar a 

origem dos débitos. Em sede de contestação esta infirmou tese defensiva 

no sentido da regularidade e legitimidade do débito oriundo de serviço 

contratado pela parte Requerente; bem como, trouxe aos autos a cópia do 

contrato e dos documentos pessoais da parte Requerente (id nº 

9246925). Quanto a este último verifica existir exata correspondência com 

o documento apresentado pela parte Requerente no momento da 

distribuição da demanda conforme id nº 8016706. A PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA pela necessidade de perícia não merece guarida uma vez 

que a documentação probatória nos autos é suficiente para comprovar a 

existência da contratação que se demonstra, como já destacado pela 

equivalência dos documentos pessoais apresentados, mas também pela 

correspondência quanto ao endereço. Por seu turno a parte Requerente 

formulou pedido de desistência (id nº 7282733) o qual não comporta 

acolhimento em observância ao Enunciado nº 90 do FONAJE em 

decorrência da vislumbrada litigância de má-fé deste. Por todas as 

evidências contidas nos autos resta claro a este Juízo que a parte 

Requerente incorreu em litigância de má-fé, buscando o Poder Judiciário 

para obter fins ilícitos; porém, a legislação Processual Civil vigente impõe 

sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder 

Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. Como dito, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a verdade 

dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Inclusive fracionou sua demanda visando dificultar a ligação 

entre as demandas. Tal prática deve ser punida com aplicação de multa 

por litigância de má-fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, 

senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Com efeito, prescreve o art. 81, NCPC: 

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte Requerente e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como ao 

pagamento das CUSTAS. Ainda, CONDENO da parte parte Requerente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC. PROCEDA-SE 

com a RETIFICAÇÃO do VALOR DA CAUSA para fazer nele constar a 

importância de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta 

reais). Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009464-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO DA ROCHA WALTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia, tenho que razão não 

assiste a Reclamada. Diante da farta documentação apresentada, resta 

afastada a necessidade de produção de tal meio de prova. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno além de gravações de áudio, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002584-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 
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dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006070-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VENITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012278-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, DECLARO 

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO a presente demanda, nos termos 

do art. 267, VIII do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 55 da 

Lei nº. 9099/95). Publique-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010317-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARVALHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012277-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, DECLARO 

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO a presente demanda, nos termos 

do art. 267, VIII do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 55 da 

Lei nº. 9099/95). Publique-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001519-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANE CAROLINE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se INERTE, 

apresentando “Recurso Inominado”, sendo esta, peça estranha aos autos 

haja vista não constar nenhuma prolação de sentença anterior a esta. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação 

do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, 

pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a 

derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, 

sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria 

a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 406,47 

(quatrocentos e seis reais e quarenta e sete centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012739-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO SARTURI POLONIATO (REQUERENTE)

FORTUNATO SARTURI POLONIATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. A controvérsia da demanda cinge-se quanto ao 

inadimplemento do valor original de R$ 16.777,68 (dezesseis mil e 

setecentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) alegado 

pela parte Requerente referente por serviços terceirizados de empreitada 

à parte Requerida que por seu turno aduz a quitação trazendo aos autos 

recibo no valor de R$ 17.202,64 (dezessete mil, duzentos e dois reais e 

sessenta e quatro centavos). As PRELIMINARES de INÉPCIA da PETIÇÃO 

INICIAL e INCOMPETÊNCIA não prosperam. A lide não se funda em vício do 

serviço, portanto desnecessária a realização de perícia; sendo suficientes 

as Notas Fiscais colacionadas aos autos que demonstram as obras 

realizadas pela parte Requerente. Não obstante, se por ventura tais 

serviços não forma executados pelo autor, incumbia à parte Requerida, o 

ônus probatório em demonstrar o seu realizados eis que esta é quem 

contratava os empreiteiros, logo seria de seu conhecimento quem estaria 

fazendo qual obra. Nesta mesma linha, a petição inicial é clara em 

especificar quais obras são objetos da presente demanda. Portanto, 

REJEITO as PRELIMINARES e por não vislumbrar questões de nulidades 

passo a análise do mérito. Durante o depoimento da parte Requerente na 
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fase de instrução processual este confirmou que este e o proprietário da 

parte Requerida, Sr. Ricardo, possuíam acordo em dividir os valore pagos 

à título de mão de obra, sendo o valor pago ao titular da execução do 

serviço para a parte Requerente e o valor pago ao ajudante para o 

proprietário da parte Requerida (vide 04min30s a 05min do áudio de id nº 

9071180). Ainda, aos 11min afirmou que o Sr Elton Camilo era seu 

funcionário nas obras de empreitada. Por seu turno durante a oitiva do 

preposto da parte Requerida este reiterou o alegado na contestação no 

sentido de que a última vez que a parte Requerente prestou serviços à 

esta foi em 03.03.2016. Porém, apresentou versão divergente à da parte 

Requerente, ao afirmar que o Sr. Elton Camilo era sócio deste e não 

funcionário como aquele alega. Quanto este ponto insta frisar que no início 

do seu depoimento o preposto afirmou que iniciou os trabalhos há pouco 

na empresa Requerida e não tinha muito acesso a esse tipo de assunto, 

tendo acesso apenas aos documentos. Desta forma, infere-se que não 

presenciou qualquer contratação efetuada entre as partes; bem como não 

há nos autos qualquer prova a embasar seu depoimento. A testemunha 

JOSE SILVA SOUSA em seu depoimento confirmou que prestou serviços 

à parte Requerente nas obras situadas no Estádio, na UFMT, no ginásio do 

São Cristóvão(entre 03m50s e 04min do áudio de id nº 9071201) e ainda 

no Instituto da Criança. Ainda, especificou que recebeu em atraso e/ou 

através de maquinário da parte Requerente as obras da UFMT, do São 

Cristóvão e do Instituto da Criança (entre os 07min20min a 07min50). Finda 

a instrução processual restou devidamente caracterizada e confirmada a 

relação jurídica existente entre as partes, sendo a parte Requerente 

contratada pela parte Requerida para prestar serviços terceirizados em 

decorrência de êxito em licitação municipal. O recibo apresentado pela 

parte Requerida id nº 8038381 comprova o pagamento da importância de 

R$ 17.202,64 (dezessete mil e duzentos e dois reais e sessenta e quatro 

centavos) pagos com ressalvas em 03.03.2016, eis que ao lado da 

assinatura da parte Requerente há uma anotação de “falta 410,00”. Por 

seu turno a prova testemunhal, bem como as notas fiscais (id nº 2262496) 

demonstra a existência de serviços prestados após 03.03.2016 e a 

somatória destas perfazem valor diverso daquele pleiteado pela parte 

Requerente. Contudo, a parte Requerente em sua exordial confessa que 

dos valores contidos na nota fiscal havia avençado com o proprietário da 

parte Requerida que este receberia os valores pagos pelos serviços de 

ajudante e a parte Requerente pelo serviço principal. As Notas Fiscais 

trazidas aos autos são suficientemente detalhas em especificar o valor 

pago a cada um dos tipos de serviço. No que tange à nota 762 cujo valor 

total líquido é R$ 5.789,23 (cinco mil e setecentos e oitenta e nove reais e 

vinte e três centavos), resta apurado que cabe à parte Requerente a 

importância de R$ 3.281,20 (três mil e duzentos e oitenta e um reais e vinte 

centavos). À parte Requerida cabe a importância de R$ 2.508,03 (dois mil 

e quinhentos e oito reais e três centavos). Já quanto à Nota Fiscal 763 

cujo valor total líquido é R$ 3.408,00 (três mil e quatrocentos e oito reais), 

resta apurado que cabe à parte Requerente a importância de R$ 2.272,76 

(dois mil e duzentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos). À 

parte Requerida cabe a importância de R$ 1.135,24 (um mil e cento e trinta 

e cinco reais e vinte e quatro centavos). Na Nota Fiscal 764 cujo valor total 

líquido é R$ 3.615,74 (três mil e seiscentos e quinze reais e setenta e 

quatro centavos), resta apurado que o valor cabível à parte Requerente é 

de R$ 2.131,84 (dois mil e cento e trinta e um reais e oitenta e quatro 

centavos). À parte Requerida cabe a importância de R$ 1.483,90 (um mil e 

quatrocentos e oitenta e três reais e noventa centavos) Ao todo assiste à 

parte Requerente o crédito no valor de R$ 7.685,80 (sete mil e seiscentos 

e oitenta e cinco reais e oitenta centavos); já à parte Requerida perfaz o 

valor de R$ 5.127,17 (cinco mil e cento e vinte e sete reais e dezessete 

centavos). A jurisprudência pátria tem firmando o entendimento que o 

mero inadimplemento contratual não enseja danos morais; todavia, no 

presente caso, restou demonstrado que a ausência de pagamento pela 

parte Requerida causou transtornos à parte Requerente que, para honrar 

seus compromissos teve que recorrer à entrega de seus materiais de 

trabalho, conforme corroborado pela testemunha JOSE SILVA SOUSA. É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Tenho que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Por fim, no que tange ao pedido contraposto este comporta 

acolhimento. Ainda que a fundamentação a embasar o pedido contraposto 

sejam os valores diversos dos cobrados; pelo próprio depoimento da parte 

Requerente em sede de audiência de instrução este confirmou que dos 

valores atualmente em lide, somente parte deles seria destinado a este, 

cabendo ao proprietário da parte Requerida o restante. Conforme cálculos 

supra, houve a cobrança a maior da importância de R$ 5.127,17 (cinco mil 

e cento e vinte e sete reais e dezessete centavos); devendo, com fulcro 

no art. 940, CC, ser a parte Requerente condenada a pagar referido valor 

à parte Requerida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida a pagar a importância de R$ 7.685,80 (sete mil e 

seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) à título de DANOS 

MATERIAIS devidamente corrigidos pelo INPC a partir da emissão de cada 

Nota Fiscal e com a incidência de juros legais a partir da citação e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença; bem como JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR as partes 

Requerentes a pagarem à parte Requerida a importância de R$ 5.127,17 

(cinco mil e cento e vinte e sete reais e dezessete centavos) devidamente 

corrigidos pelo INPC a partir da citação e com a incidência de juros legais a 

partir da data da impugnação à contestação e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, VIVO S.A., aduziu OMISSÃO quanto a sentença proferida no 

id nº 9562619 que julgou procedente os pedidos condenando a parte 

Embargante no pagamento de danos morais. Em que pese os argumentos 

da parte Embargantes estes não prosperam e tem o condão de 

rediscussão do mérito. No provimento jurisdicional originário foi 

reconhecido o caráter indevido da negativação que recaiu sobre o nome 

da parte Requerente; pois bem, conforme fundamentos já contidos na 

sentença proferida. Os presentes Embargos tem evidente cunho 

protelatório, uma vez que, deixam de apontar qualquer omissão na 

sentença questionada, limitando-se na tentativa de rediscutir o mérito, qual 

seja, alegada ausência de prova do dano moral, sendo que o meio cabível 

seria o Recurso Inominado. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE 

PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

RECURSO NÃO ACOLHIDO. Se no acórdão não há o vício apontado pela 

Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido. 

Hipótese em que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, 

razão pela qual se aplica a regra do §2º do art. 1.026 do CPC. (TJMT - 

Procedimento do Juizado Especial Cível 467193520158110001/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017 - grifo nosso). No voto do acórdão acima ementado o douto 

Magistrado relator destacou: Portanto, no presente caso verifico que as 

razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com 

a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do 

julgado pela via inadequada dos embargos de declaração. Desse modo, 
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não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não 

concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a 

interposição do recurso previsto em Lei. Por derradeiro, no caso é certo 

que o voto condutor do acórdão enfrentou fundamentadamente a 

responsabilidade da embargante, razão pela qual reconheço os embargos 

de declaração como manifestamente protelatórios e, nos termos do artigo 

1.026, § 2º do CPC, condeno a parte Embargante a pagar à Embargada a 

multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Não 

obstante, após afirmar ser exorbitante a condenação a título de danos 

morais procedeu com o adimplemento volutário da obrigação, conforme id 

nº 10465571. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada, uma 

vez que estes visam tão somente a rediscussão do mérito, o que é 

vedado pela via ora adotada e CONDENO a parte Embargante, ao 

pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa à parte embargada, conforme disposto no art. 1.026, § 2º do CPC. 

Certifique-se a tempestividade do Recurso Inominado apresentado pela 

parte Requerente no id nº 10655510 e após, retornem os autos conclusos, 

em localizador próprio para o recebimento do mesmo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013274-42.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALIME BARBOSA DIAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT0015857A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA - EPP (REQUERIDO)

EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT0009511A (ADVOGADO)

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. A controvérsia da demanda cinge-se quanto a 

responsabilidade pelos danos sofridos pela parte Requerente em 

decorrência de acidente de trânsito. Em sua petição inicial a parte 

Requerente aduz que ao ultrapassar o veículo da primeira Requerida, 

EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, foi abalroada na traseira por um 

veículo da segunda Requerida, MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA, 

causando-lhe lesões e sequelas no membro superior esquerdo. As 

PRELIMINARES já foram devidamente analisadas conforme decisão de id 

nº 8078273 no momento da designação da audiência de instrução e 

julgamento. Em sede de instrução processual não foram arroladas 

testemunhas, motivo pelo qual encerrou-se tal fase. A primeira Requerida, 

EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, arguiu culpa exclusiva da vítima, sob o 

argumento de que esta teria invadido a pista contrária e provocado a 

colisão frontal; contudo, tal tese diverge dos fatos apresentados pela 

parte Requerente, no sentido de que a alegada colisão provocada pela 

segunda Requerida, foi na traseira da motocicleta e não frontal. Por seu 

turno a segunda Requerida aduziu ausência de provas hábeis a imputar a 

esta a culpa ou mesmo a presença desta no local dos fatos. Neste ponto 

deve ser acolhida a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA, postergada 

para após a instrução processual. Era ônus da parte Requerente 

demonstrar que o veículo da segunda Requerida envolveu-se no acidente; 

contudo, exceto pelo Boletim de Ocorrência (id nº 2207332) não há nos 

autos quaisquer indícios da participação da mesma no sinistro. Inegável 

que houve um sinistro que vítimo a parte Requerente, todavia não houve 

demonstração da culpa da primeira Requerida no evento, ônus que 

incumbia à parte Requerente. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na presente ação da citação e com a incidência de juros 

legais a partir da data da impugnação à contestação e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto 

à segunda Requerida, MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA, ACOLHO a 

PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA para JULGAR EXTINTO os 

presentes autos SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FLORENCIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Em que pese os argumentos 

formulados pela parte Embargante a sentença não comporta reparos no 

que tange ao valor da causa; deveria ter a parte Requerida arguido tal 

descompasso em sua primeira manifestação em Juízo e não após a 

prolação de sentença. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora 

lançada. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCG COMERCIO E SERVICOS DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO BECKER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos assiste razão 

à parte Embargante no que tange ao marco inicial da incidência dos juros 

de mora, eis que conforme entendimento jurisprudencial, a Ação de 

Locupletamento Ílicito ainda que trata-se de ação de conhecimento 

preserva sua natureza cambial; portanto deverá incidir a atualização 

monetária e juros de mora a partir da data da primeira apresentação, neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. JUROS DE MORA. Os juros de mora e 

correção monetária incidem da data da apresentação dos cheques 

devolvidos sem pagamento. (Apelação Cível Nº 70065053621, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, 

Julgado em 24/06/2015). Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, para determinar que a importância 

de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) seja atualizada pelo INPC e 

com a incidência de juros legais, ambos a partir da data da primeira 

apresentação, mantendo-a da forma que fora lançada os demais termos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010822-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DE FATIMA BALDESSIN MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A patrona da parte Embargante 

manejou os presentes Embargos aduzindo omissão da sentença que não 

arbitrou a esta honorários advocatícios, nomeada conforme id nº 2240132. 

Compulsando os autos, vislumbro a OMISSÃO ventilada pela parte 
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Embargante. “Ex positis”, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, para ARBRITAR em favor da advogada da parte Embargante, 

ante sua atuação de advogada dativa na defesa dos interesses da parte 

Requerente, em sede de cumprimento de sentença, 03 (três) URH, 

expeça-se as competentes certidões, mantendo-se na íntegra os demais 

termos da sentença Embargada. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007598-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Antes de adentrar-se no mérito da causa, em consulta ao 

Sistema PJe verificou-se que a parte Requerente distribuiu 08 (oito) 

demandas em face da parte Requerida, visando discutir alegadas 

inscrições indevidas de seu nome em cadastro de inadimplentes. Nos 

autos nº 1007593-45.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 

148,71 (cento e quarenta e oito reais e setenta e um centavos) referente 

ao contrato n. F020237880. Nos autos nº 1007594-30.2017.8.11.0015 

questiona a importância de R$ 151,94 (cento e cinquenta e um reais e 

noventa e quatro centavos) referente ao contrato n. F020237878. Nos 

autos nº 1007595-15.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 

153,50 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) referente ao 

contrato n. F020237877. Nos autos nº 1007596-97.2017.8.11.0015 

questiona a importância de R$ 113,75 (cento e treze reais e setenta e 

cinco centavos) referente ao contrato n. F020237876. Nos autos nº 

1007597-82.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 212,37 

(duzentos e doze reais e trinta e sete centavos) referente ao contrato n. 

F020151321. Nos autos nº 1007598-67.2017.8.11.0015 questiona a 

importância de R$ 258,48 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e 

oito centavos) referente ao contrato n. F020151320. Nos autos nº 

1007599-52.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 147,26 (cento 

e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) referente ao contrato n. 

F020237881. Nos autos nº 1007933-86.2017.8.11.0015 questiona a 

importância de R$ 176,99 (cento e setenta e seis reais e noventa e nove 

centavos) referente ao contrato n. F020237879. Porém, pela leitura dos 

autos e sua documentação correlata, verifica-se que tais débitos são 

oriundos de cessões de crédito recebidas pela parte Requerida tendo 

como devedora a parte Requerente. É inegável a evolução alcançada em 

nosso sistema jurídico com o Novo Código de Processo Civil. Dentre as 

quais, merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, a inovação 

prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos para 

julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles. Referida norma dispõe sobre regra de 

conexão mais flexível no processo civil. Sobre o tema comenta Fredie 

Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece 

entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação 

jurídica estiver sndo examinada em ambos os processos, ou se diversas 

relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminariade […]. Desta forma determino a CONEXÃO entre as demandas 

1 0 0 7 5 9 3 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 4 - 3 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 5 - 1 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 6 - 9 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 7 - 8 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 8 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1007599-52.2017.8.11.0015 e 1007933-86.2017.8.11.0015. Pela análise 

das demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre estas, 

verifica-se que a controvérsia dessas referem-se a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes por débito 

que a parte Requerente afirmar inexistir. No que tange a PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA pela necessidade de perícia contábil, arguida em alguns 

das demandas conexas, esta não prospera eis que não se discute os 

valores do débito. A parte Requerente aduziu pela ausência de relação 

jurídica com a parte Requerida que por seu turno alegou, bem como 

demonstrou, que as negativações combatidas foram em decorrência de 

débitos da parte Requerente contraídos com terceira pessoa, adquiridos 

através de cessão de crédito. Para tanto, por exemplo, nos autos n. 

1007593-45.2017.8.11.0015, a parte Requerida no id nº 9482800 trouxe 

aos autos prova da origem da dívida; bem como prova da expedição de 

notificação (id nº 9482804) à parte Requerente em endereço condizente 

com aquele, à época informado nos dados cadastrais. Neste sentido 

destaca-se: APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito C.C. 

Indenização pelo dano moral. Sentença de improcedência. Provas nos 

autos que comprovam a relação jurídica entre as partes bem como a 

origem do débito que gerou a negativação nos órgãos de proteção ao 

crédito. Cobrança e anotação restritiva decorrentes do exercício regular 

do direito. Prévia notificação da negativação. Dever do órgão mantenedor 

dos cadastros de proteção ao crédito. Ausência de notificação da 

cessão. Irrelevância. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, APL: 

10174178020168260068, Relator: IRINEU FAVA, DÉCIMA SÉTIMA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017 - grifo 

nosso). Oportunizada a tréplica a parte Requerente quedou-se silente 

quanto à apontada origem dos débitos. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE dos pedidos formulados na presente ação e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

PROCEDA-SE o APENSAMENTO no Sistema PJe entre todos os autos n. 

1 0 0 7 5 9 3 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 4 - 3 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 5 - 1 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 6 - 9 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 7 - 8 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 8 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1007599-52.2017.8.11.0015 e 1007933-86.2017.8.11.0015. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007597-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Antes de adentrar-se no mérito da causa, em consulta ao 

Sistema PJe verificou-se que a parte Requerente distribuiu 08 (oito) 

demandas em face da parte Requerida, visando discutir alegadas 

inscrições indevidas de seu nome em cadastro de inadimplentes. Nos 

autos nº 1007593-45.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 

148,71 (cento e quarenta e oito reais e setenta e um centavos) referente 

ao contrato n. F020237880. Nos autos nº 1007594-30.2017.8.11.0015 

questiona a importância de R$ 151,94 (cento e cinquenta e um reais e 

noventa e quatro centavos) referente ao contrato n. F020237878. Nos 

autos nº 1007595-15.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 

153,50 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) referente ao 

contrato n. F020237877. Nos autos nº 1007596-97.2017.8.11.0015 

questiona a importância de R$ 113,75 (cento e treze reais e setenta e 

cinco centavos) referente ao contrato n. F020237876. Nos autos nº 

1007597-82.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 212,37 

(duzentos e doze reais e trinta e sete centavos) referente ao contrato n. 

F020151321. Nos autos nº 1007598-67.2017.8.11.0015 questiona a 

importância de R$ 258,48 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e 

oito centavos) referente ao contrato n. F020151320. Nos autos nº 

1007599-52.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 147,26 (cento 

e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) referente ao contrato n. 

F020237881. Nos autos nº 1007933-86.2017.8.11.0015 questiona a 

importância de R$ 176,99 (cento e setenta e seis reais e noventa e nove 
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centavos) referente ao contrato n. F020237879. Porém, pela leitura dos 

autos e sua documentação correlata, verifica-se que tais débitos são 

oriundos de cessões de crédito recebidas pela parte Requerida tendo 

como devedora a parte Requerente. É inegável a evolução alcançada em 

nosso sistema jurídico com o Novo Código de Processo Civil. Dentre as 

quais, merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, a inovação 

prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos para 

julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles. Referida norma dispõe sobre regra de 

conexão mais flexível no processo civil. Sobre o tema comenta Fredie 

Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece 

entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação 

jurídica estiver sndo examinada em ambos os processos, ou se diversas 

relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminariade […]. Desta forma determino a CONEXÃO entre as demandas 

1 0 0 7 5 9 3 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 4 - 3 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 5 - 1 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 6 - 9 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 7 - 8 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 8 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1007599-52.2017.8.11.0015 e 1007933-86.2017.8.11.0015. Pela análise 

das demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre estas, 

verifica-se que a controvérsia dessas referem-se a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes por débito 

que a parte Requerente afirmar inexistir. No que tange a PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA pela necessidade de perícia contábil, arguida em alguns 

das demandas conexas, esta não prospera eis que não se discute os 

valores do débito. A parte Requerente aduziu pela ausência de relação 

jurídica com a parte Requerida que por seu turno alegou, bem como 

demonstrou, que as negativações combatidas foram em decorrência de 

débitos da parte Requerente contraídos com terceira pessoa, adquiridos 

através de cessão de crédito. Para tanto, por exemplo, nos autos n. 

1007593-45.2017.8.11.0015, a parte Requerida no id nº 9482800 trouxe 

aos autos prova da origem da dívida; bem como prova da expedição de 

notificação (id nº 9482804) à parte Requerente em endereço condizente 

com aquele, à época informado nos dados cadastrais. Neste sentido 

destaca-se: APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito C.C. 

Indenização pelo dano moral. Sentença de improcedência. Provas nos 

autos que comprovam a relação jurídica entre as partes bem como a 

origem do débito que gerou a negativação nos órgãos de proteção ao 

crédito. Cobrança e anotação restritiva decorrentes do exercício regular 

do direito. Prévia notificação da negativação. Dever do órgão mantenedor 

dos cadastros de proteção ao crédito. Ausência de notificação da 

cessão. Irrelevância. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, APL: 

10174178020168260068, Relator: IRINEU FAVA, DÉCIMA SÉTIMA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017 - grifo 

nosso). Oportunizada a tréplica a parte Requerente quedou-se silente 

quanto à apontada origem dos débitos. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE dos pedidos formulados na presente ação e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

PROCEDA-SE o APENSAMENTO no Sistema PJe entre todos os autos n. 

1 0 0 7 5 9 3 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 4 - 3 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 5 - 1 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 6 - 9 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 7 - 8 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 8 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1007599-52.2017.8.11.0015 e 1007933-86.2017.8.11.0015. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007599-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Antes de adentrar-se no mérito da causa, em consulta ao 

Sistema PJe verificou-se que a parte Requerente distribuiu 08 (oito) 

demandas em face da parte Requerida, visando discutir alegadas 

inscrições indevidas de seu nome em cadastro de inadimplentes. Nos 

autos nº 1007593-45.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 

148,71 (cento e quarenta e oito reais e setenta e um centavos) referente 

ao contrato n. F020237880. Nos autos nº 1007594-30.2017.8.11.0015 

questiona a importância de R$ 151,94 (cento e cinquenta e um reais e 

noventa e quatro centavos) referente ao contrato n. F020237878. Nos 

autos nº 1007595-15.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 

153,50 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) referente ao 

contrato n. F020237877. Nos autos nº 1007596-97.2017.8.11.0015 

questiona a importância de R$ 113,75 (cento e treze reais e setenta e 

cinco centavos) referente ao contrato n. F020237876. Nos autos nº 

1007597-82.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 212,37 

(duzentos e doze reais e trinta e sete centavos) referente ao contrato n. 

F020151321. Nos autos nº 1007598-67.2017.8.11.0015 questiona a 

importância de R$ 258,48 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e 

oito centavos) referente ao contrato n. F020151320. Nos autos nº 

1007599-52.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 147,26 (cento 

e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) referente ao contrato n. 

F020237881. Nos autos nº 1007933-86.2017.8.11.0015 questiona a 

importância de R$ 176,99 (cento e setenta e seis reais e noventa e nove 

centavos) referente ao contrato n. F020237879. Porém, pela leitura dos 

autos e sua documentação correlata, verifica-se que tais débitos são 

oriundos de cessões de crédito recebidas pela parte Requerida tendo 

como devedora a parte Requerente. É inegável a evolução alcançada em 

nosso sistema jurídico com o Novo Código de Processo Civil. Dentre as 

quais, merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, a inovação 

prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos para 

julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles. Referida norma dispõe sobre regra de 

conexão mais flexível no processo civil. Sobre o tema comenta Fredie 

Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece 

entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação 

jurídica estiver sndo examinada em ambos os processos, ou se diversas 

relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminariade […]. Desta forma determino a CONEXÃO entre as demandas 

1 0 0 7 5 9 3 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 4 - 3 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 5 - 1 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 6 - 9 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 7 - 8 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 8 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1007599-52.2017.8.11.0015 e 1007933-86.2017.8.11.0015. Pela análise 

das demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre estas, 

verifica-se que a controvérsia dessas referem-se a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes por débito 

que a parte Requerente afirmar inexistir. No que tange a PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA pela necessidade de perícia contábil, arguida em alguns 

das demandas conexas, esta não prospera eis que não se discute os 

valores do débito. A parte Requerente aduziu pela ausência de relação 

jurídica com a parte Requerida que por seu turno alegou, bem como 

demonstrou, que as negativações combatidas foram em decorrência de 

débitos da parte Requerente contraídos com terceira pessoa, adquiridos 

através de cessão de crédito. Para tanto, por exemplo, nos autos n. 

1007593-45.2017.8.11.0015, a parte Requerida no id nº 9482800 trouxe 

aos autos prova da origem da dívida; bem como prova da expedição de 

notificação (id nº 9482804) à parte Requerente em endereço condizente 

com aquele, à época informado nos dados cadastrais. Neste sentido 

destaca-se: APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito C.C. 

Indenização pelo dano moral. Sentença de improcedência. Provas nos 

autos que comprovam a relação jurídica entre as partes bem como a 

origem do débito que gerou a negativação nos órgãos de proteção ao 

crédito. Cobrança e anotação restritiva decorrentes do exercício regular 

do direito. Prévia notificação da negativação. Dever do órgão mantenedor 

dos cadastros de proteção ao crédito. Ausência de notificação da 

cessão. Irrelevância. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, APL: 

10174178020168260068, Relator: IRINEU FAVA, DÉCIMA SÉTIMA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017 - grifo 

nosso). Oportunizada a tréplica a parte Requerente quedou-se silente 

quanto à apontada origem dos débitos. Diante do exposto, JULGO 
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IMPROCEDENTE dos pedidos formulados na presente ação e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

PROCEDA-SE o APENSAMENTO no Sistema PJe entre todos os autos n. 

1 0 0 7 5 9 3 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 4 - 3 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 5 - 1 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 6 - 9 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 7 - 8 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 8 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1007599-52.2017.8.11.0015 e 1007933-86.2017.8.11.0015. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007593-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Antes de adentrar-se no mérito da causa, em consulta ao 

Sistema PJe verificou-se que a parte Requerente distribuiu 08 (oito) 

demandas em face da parte Requerida, visando discutir alegadas 

inscrições indevidas de seu nome em cadastro de inadimplentes. Nos 

autos nº 1007593-45.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 

148,71 (cento e quarenta e oito reais e setenta e um centavos) referente 

ao contrato n. F020237880. Nos autos nº 1007594-30.2017.8.11.0015 

questiona a importância de R$ 151,94 (cento e cinquenta e um reais e 

noventa e quatro centavos) referente ao contrato n. F020237878. Nos 

autos nº 1007595-15.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 

153,50 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) referente ao 

contrato n. F020237877. Nos autos nº 1007596-97.2017.8.11.0015 

questiona a importância de R$ 113,75 (cento e treze reais e setenta e 

cinco centavos) referente ao contrato n. F020237876. Nos autos nº 

1007597-82.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 212,37 

(duzentos e doze reais e trinta e sete centavos) referente ao contrato n. 

F020151321. Nos autos nº 1007598-67.2017.8.11.0015 questiona a 

importância de R$ 258,48 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e 

oito centavos) referente ao contrato n. F020151320. Nos autos nº 

1007599-52.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 147,26 (cento 

e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) referente ao contrato n. 

F020237881. Nos autos nº 1007933-86.2017.8.11.0015 questiona a 

importância de R$ 176,99 (cento e setenta e seis reais e noventa e nove 

centavos) referente ao contrato n. F020237879. Porém, pela leitura dos 

autos e sua documentação correlata, verifica-se que tais débitos são 

oriundos de cessões de crédito recebidas pela parte Requerida tendo 

como devedora a parte Requerente. É inegável a evolução alcançada em 

nosso sistema jurídico com o Novo Código de Processo Civil. Dentre as 

quais, merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, a inovação 

prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos para 

julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles. Referida norma dispõe sobre regra de 

conexão mais flexível no processo civil. Sobre o tema comenta Fredie 

Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece 

entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação 

jurídica estiver sndo examinada em ambos os processos, ou se diversas 

relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminariade […]. Desta forma determino a CONEXÃO entre as demandas 

1 0 0 7 5 9 3 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 4 - 3 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 5 - 1 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 6 - 9 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 7 - 8 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 8 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1007599-52.2017.8.11.0015 e 1007933-86.2017.8.11.0015. Pela análise 

das demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre estas, 

verifica-se que a controvérsia dessas referem-se a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes por débito 

que a parte Requerente afirmar inexistir. No que tange a PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA pela necessidade de perícia contábil, arguida em alguns 

das demandas conexas, esta não prospera eis que não se discute os 

valores do débito. A parte Requerente aduziu pela ausência de relação 

jurídica com a parte Requerida que por seu turno alegou, bem como 

demonstrou, que as negativações combatidas foram em decorrência de 

débitos da parte Requerente contraídos com terceira pessoa, adquiridos 

através de cessão de crédito. Para tanto, por exemplo, nos autos n. 

1007593-45.2017.8.11.0015, a parte Requerida no id nº 9482800 trouxe 

aos autos prova da origem da dívida; bem como prova da expedição de 

notificação (id nº 9482804) à parte Requerente em endereço condizente 

com aquele, à época informado nos dados cadastrais. Neste sentido 

destaca-se: APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito C.C. 

Indenização pelo dano moral. Sentença de improcedência. Provas nos 

autos que comprovam a relação jurídica entre as partes bem como a 

origem do débito que gerou a negativação nos órgãos de proteção ao 

crédito. Cobrança e anotação restritiva decorrentes do exercício regular 

do direito. Prévia notificação da negativação. Dever do órgão mantenedor 

dos cadastros de proteção ao crédito. Ausência de notificação da 

cessão. Irrelevância. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, APL: 

10174178020168260068, Relator: IRINEU FAVA, DÉCIMA SÉTIMA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017 - grifo 

nosso). Oportunizada a tréplica a parte Requerente quedou-se silente 

quanto à apontada origem dos débitos. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE dos pedidos formulados na presente ação e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

PROCEDA-SE o APENSAMENTO no Sistema PJe entre todos os autos n. 

1 0 0 7 5 9 3 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 4 - 3 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 5 - 1 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 6 - 9 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 7 - 8 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 8 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1007599-52.2017.8.11.0015 e 1007933-86.2017.8.11.0015. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007595-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Antes de adentrar-se no mérito da causa, em consulta ao 

Sistema PJe verificou-se que a parte Requerente distribuiu 08 (oito) 

demandas em face da parte Requerida, visando discutir alegadas 

inscrições indevidas de seu nome em cadastro de inadimplentes. Nos 

autos nº 1007593-45.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 

148,71 (cento e quarenta e oito reais e setenta e um centavos) referente 

ao contrato n. F020237880. Nos autos nº 1007594-30.2017.8.11.0015 

questiona a importância de R$ 151,94 (cento e cinquenta e um reais e 

noventa e quatro centavos) referente ao contrato n. F020237878. Nos 

autos nº 1007595-15.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 

153,50 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) referente ao 

contrato n. F020237877. Nos autos nº 1007596-97.2017.8.11.0015 

questiona a importância de R$ 113,75 (cento e treze reais e setenta e 

cinco centavos) referente ao contrato n. F020237876. Nos autos nº 

1007597-82.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 212,37 

(duzentos e doze reais e trinta e sete centavos) referente ao contrato n. 

F020151321. Nos autos nº 1007598-67.2017.8.11.0015 questiona a 

importância de R$ 258,48 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e 

oito centavos) referente ao contrato n. F020151320. Nos autos nº 

1007599-52.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 147,26 (cento 
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e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) referente ao contrato n. 

F020237881. Nos autos nº 1007933-86.2017.8.11.0015 questiona a 

importância de R$ 176,99 (cento e setenta e seis reais e noventa e nove 

centavos) referente ao contrato n. F020237879. Porém, pela leitura dos 

autos e sua documentação correlata, verifica-se que tais débitos são 

oriundos de cessões de crédito recebidas pela parte Requerida tendo 

como devedora a parte Requerente. É inegável a evolução alcançada em 

nosso sistema jurídico com o Novo Código de Processo Civil. Dentre as 

quais, merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, a inovação 

prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos para 

julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles. Referida norma dispõe sobre regra de 

conexão mais flexível no processo civil. Sobre o tema comenta Fredie 

Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece 

entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação 

jurídica estiver sndo examinada em ambos os processos, ou se diversas 

relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminariade […]. Desta forma determino a CONEXÃO entre as demandas 

1 0 0 7 5 9 3 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 4 - 3 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 5 - 1 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 6 - 9 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 7 - 8 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 8 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1007599-52.2017.8.11.0015 e 1007933-86.2017.8.11.0015. Pela análise 

das demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre estas, 

verifica-se que a controvérsia dessas referem-se a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes por débito 

que a parte Requerente afirmar inexistir. No que tange a PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA pela necessidade de perícia contábil, arguida em alguns 

das demandas conexas, esta não prospera eis que não se discute os 

valores do débito. A parte Requerente aduziu pela ausência de relação 

jurídica com a parte Requerida que por seu turno alegou, bem como 

demonstrou, que as negativações combatidas foram em decorrência de 

débitos da parte Requerente contraídos com terceira pessoa, adquiridos 

através de cessão de crédito. Para tanto, por exemplo, nos autos n. 

1007593-45.2017.8.11.0015, a parte Requerida no id nº 9482800 trouxe 

aos autos prova da origem da dívida; bem como prova da expedição de 

notificação (id nº 9482804) à parte Requerente em endereço condizente 

com aquele, à época informado nos dados cadastrais. Neste sentido 

destaca-se: APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito C.C. 

Indenização pelo dano moral. Sentença de improcedência. Provas nos 

autos que comprovam a relação jurídica entre as partes bem como a 

origem do débito que gerou a negativação nos órgãos de proteção ao 

crédito. Cobrança e anotação restritiva decorrentes do exercício regular 

do direito. Prévia notificação da negativação. Dever do órgão mantenedor 

dos cadastros de proteção ao crédito. Ausência de notificação da 

cessão. Irrelevância. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, APL: 

10174178020168260068, Relator: IRINEU FAVA, DÉCIMA SÉTIMA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017 - grifo 

nosso). Oportunizada a tréplica a parte Requerente quedou-se silente 

quanto à apontada origem dos débitos. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE dos pedidos formulados na presente ação e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

PROCEDA-SE o APENSAMENTO no Sistema PJe entre todos os autos n. 

1 0 0 7 5 9 3 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 4 - 3 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 5 - 1 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 6 - 9 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 7 - 8 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 8 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1007599-52.2017.8.11.0015 e 1007933-86.2017.8.11.0015. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002956-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CAROLINE TESSARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 
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punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007596-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Antes de adentrar-se no mérito da causa, em consulta ao 

Sistema PJe verificou-se que a parte Requerente distribuiu 08 (oito) 

demandas em face da parte Requerida, visando discutir alegadas 

inscrições indevidas de seu nome em cadastro de inadimplentes. Nos 

autos nº 1007593-45.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 

148,71 (cento e quarenta e oito reais e setenta e um centavos) referente 

ao contrato n. F020237880. Nos autos nº 1007594-30.2017.8.11.0015 

questiona a importância de R$ 151,94 (cento e cinquenta e um reais e 

noventa e quatro centavos) referente ao contrato n. F020237878. Nos 

autos nº 1007595-15.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 

153,50 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) referente ao 

contrato n. F020237877. Nos autos nº 1007596-97.2017.8.11.0015 

questiona a importância de R$ 113,75 (cento e treze reais e setenta e 

cinco centavos) referente ao contrato n. F020237876. Nos autos nº 

1007597-82.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 212,37 

(duzentos e doze reais e trinta e sete centavos) referente ao contrato n. 

F020151321. Nos autos nº 1007598-67.2017.8.11.0015 questiona a 

importância de R$ 258,48 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e 

oito centavos) referente ao contrato n. F020151320. Nos autos nº 

1007599-52.2017.8.11.0015 questiona a importância de R$ 147,26 (cento 

e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) referente ao contrato n. 

F020237881. Nos autos nº 1007933-86.2017.8.11.0015 questiona a 

importância de R$ 176,99 (cento e setenta e seis reais e noventa e nove 

centavos) referente ao contrato n. F020237879. Porém, pela leitura dos 

autos e sua documentação correlata, verifica-se que tais débitos são 

oriundos de cessões de crédito recebidas pela parte Requerida tendo 

como devedora a parte Requerente. É inegável a evolução alcançada em 

nosso sistema jurídico com o Novo Código de Processo Civil. Dentre as 

quais, merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, a inovação 

prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos para 

julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles. Referida norma dispõe sobre regra de 

conexão mais flexível no processo civil. Sobre o tema comenta Fredie 

Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece 

entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação 

jurídica estiver sndo examinada em ambos os processos, ou se diversas 

relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminariade […]. Desta forma determino a CONEXÃO entre as demandas 

1 0 0 7 5 9 3 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 4 - 3 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 5 - 1 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 6 - 9 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 7 - 8 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 8 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1007599-52.2017.8.11.0015 e 1007933-86.2017.8.11.0015. Pela análise 

das demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre estas, 

verifica-se que a controvérsia dessas referem-se a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes por débito 

que a parte Requerente afirmar inexistir. No que tange a PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA pela necessidade de perícia contábil, arguida em alguns 

das demandas conexas, esta não prospera eis que não se discute os 

valores do débito. A parte Requerente aduziu pela ausência de relação 

jurídica com a parte Requerida que por seu turno alegou, bem como 

demonstrou, que as negativações combatidas foram em decorrência de 

débitos da parte Requerente contraídos com terceira pessoa, adquiridos 

através de cessão de crédito. Para tanto, por exemplo, nos autos n. 

1007593-45.2017.8.11.0015, a parte Requerida no id nº 9482800 trouxe 

aos autos prova da origem da dívida; bem como prova da expedição de 

notificação (id nº 9482804) à parte Requerente em endereço condizente 

com aquele, à época informado nos dados cadastrais. Neste sentido 

destaca-se: APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito C.C. 

Indenização pelo dano moral. Sentença de improcedência. Provas nos 

autos que comprovam a relação jurídica entre as partes bem como a 

origem do débito que gerou a negativação nos órgãos de proteção ao 

crédito. Cobrança e anotação restritiva decorrentes do exercício regular 

do direito. Prévia notificação da negativação. Dever do órgão mantenedor 

dos cadastros de proteção ao crédito. Ausência de notificação da 

cessão. Irrelevância. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, APL: 

10174178020168260068, Relator: IRINEU FAVA, DÉCIMA SÉTIMA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017 - grifo 

nosso). Oportunizada a tréplica a parte Requerente quedou-se silente 

quanto à apontada origem dos débitos. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE dos pedidos formulados na presente ação e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

PROCEDA-SE o APENSAMENTO no Sistema PJe entre todos os autos n. 

1 0 0 7 5 9 3 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 4 - 3 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 5 - 1 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 6 - 9 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 7 5 9 7 - 8 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 7 5 9 8 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1007599-52.2017.8.11.0015 e 1007933-86.2017.8.11.0015. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002954-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR NEVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 
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negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007592-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia a demanda cinge-se quanto a alegada inscrição 

indevida em rol de inadimplentes do nome da parte Requerente que em sua 

petição inicial afirma ter cancelado o contrato, bem como quitado todos os 

débitos. Todavia, o pleito autoral não prospera. Conforme destaca a parte 

Requerida em sua contestação, a parte Requerente não trouxe aos autos 

prova de que solicitou o cancelamento, nem que procedeu com a quitação 

das faturas objeto da negativação. Ainda que vigente a relação de 

consumo entre as partes, o que implica na incidência do art. 6º, VIII, CDC; 

isto, por si só, não isenta a parte Requerente em cumprir seu ônus 

probatório em demonstrar o fato constitutivo de seu direito. A inversão do 

ônus da prova, nos moldes previstos pelo Código de Defesa do 

Consumidor, trata-se de meio de facilitar a defesa deste quando, por 

hipossuficiência técnica, não conseguir produzir a prova; porém, tal 

hipótese não ocorre nos presentes autos. O ônus em provar o pagamento 

incumbe ao devedor, no caso a parte Requerente. Ademais, não há nos 

autos qualquer indício de que esta tenha solicitado o cancelamento da 

linha. Neste sentido destaca-se o entendimento jurisprudencial: 

RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. SUPOSTA NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. Não demonstração dos fatos 

constitutivos do direito afirmado em juízo. A inversão do ônus da prova em 

favor do consumidor (CDC, art. 6º, inciso VIII) não dispensa um início 

mínimo de prova na direção dos fatos jurídicos invocados. Ademais, há 

negativações aparentemente legítimas. Incidência da Súmula 385 do STJ. 

Litigância de má-fé. Reconhecimento. Tentativa de alterar a verdade dos 

fatos (CPC, art. 80, inciso II). Violação ao dever processual previsto no art 

77, inciso I, do CPC. Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJSP, APL: 

10292029520168260405, Relator: ALBERTO GOSSON, VIGÉSIMA 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

06/09/2017 - grifo nosso). Por fim a preliminar suscitaa pela parte 

Requerida não comporta acolhimento em virtude do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95 que isenta todos os litigantes em sede de primeira 

instância do Juizado Especial de recolhimento de custas; tal discussão 

somente será pertinente em caso de interposição de recurso à Turma 

Recursal. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na presente ação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004430-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 
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ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte Autora 

além de telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se INERTE. 

Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do 

autor é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, 

se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004441-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Em mov. nº. 01 a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura semelhante à da parte Autora, 

apontando a existência de contratação. Ademais, carreou histórico de 

pagamentos e telas de seus sistema interno, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 
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Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004437-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE ARAUJO BRUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada carreou 

histórico de pagamentos e telas de seu sistema interno com registros, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004439-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO VINICIUS DE CAMPOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 
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natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação além de 

telas de seu sistema interno, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 331,72 (trezentos 

e trinta e um reais e setenta e dois centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

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

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002258-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES BARRETO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta culpa de terceiros falsários e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

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

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 
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Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, bem como considerando que apesar de serem posteriores 

há outra inscrição em nome da parte Requerente o que atenuam o abalo 

moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de 

outros apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão 

de afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão 

somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 2.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004508-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FREITAS SILVA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de cópias da documentação pessoal da mesma e 

apontando a existência de contratação. Registre-se que a Autora não 

carreou aos autos qualquer notícia sobre extravio ou furto/roubo de seus 

documentos pessoais, o que descarta a possibilidade de fraude, eis que 

não teria como um terceiro mal-intencionado portar seus documentos. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012501-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON L VIOLADA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1012501-48.2017.8.11.0015 REQUERENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME REQUERIDO: ANDERSON L VIOLADA - EPP Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL de ACORDO 

EXTRAJUDICIAL, celebrado entre as partes, conforme documento juntado 

nos autos. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos, 

constato que referido acordo fora pactuado em termos contra os quais 

não transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo 

firmado entre as partes, para que produza os seus efeitos jurídicos e 

legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil e artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. ARQUIVE-SE o 

presente feito com as respectivas baixas e cautelas de estilo. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TAVARES DE MORAES OAB - MT9269/O (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

CLAUDIA DE CARVALHO OAB - RS73860 (ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT0015020A-B 

(ADVOGADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CAMILA SVERZUTI FIDENCIO OAB - SP147000 (ADVOGADO)

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO)

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA OAB - MT7648/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

PAULO ANOSO DA ROCHA NETO (TESTEMUNHA)

ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. A controvérsia da demanda cinge-se a comprovação 

dos danos suportados pela parte Requerente em decorrência de 

interrupção no fornecimento de energia elétrica no imóvel deste em 

26.09.2016 causado por curto circuito em um transformador próximo a 

residência deste e que teria perdurado por 05 (cinco) dias. A parte 

Requerida, por seu turno, aduziu em sede de contestação que a 

suspensão ocorre apenas em 30.09.2016 entre às 12h34min e 17h10min. 

Postulando ainda ausência de prova do dano material. Inicialmente a 

PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA pela necessidade de perícia nos 

eletrodomésticos da parte Requerente não comporta acolhimento. 

Extrai-se da petição inicial que o dano material alegado decorreu da 

ausência de energia elétrica que impediu o funcionamento do maquinário 

utilizado para fazer gaiolas e ausência de refrigeração para conservar os 

sorvetes; logo, não houve qualquer argumento no sentido de que a 

abrupta queda de energia elétrica tenha causado algum dano elétrico em 

qualquer aparelho tornando desnecessária tal prova. Desta forma, 

REJEITO a PRELIMINAR suscitada e passo a análise do mérito por não 

vislumbrar questões de nulidade. É incontroversa a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, restando apenas precisar a data, se no 

dia 26.09.2016 (segunda-feira) ou no dia 30.09.2016 (sexta-feira). 

Designada a audiência de instrução a parte Requerente reiterou os fatos 

expostos na petição inciail (id nº 9377389). Sustentou que a interrupção 

se deu na segunda-feira (26.09.2016) entre às 17h30 a 18h sendo o 

serviço reestabelecido na quarta-feira (28.09.2016) às 21h. Por seu turno 

a testemunha ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA (id nº 9377408), vizinha 

de frente da parte Requerente, corroborou os fatos narrados na petição 

inicial, esclarecendo que os fatos ocorreram numa segunda-feira à tarde e 

que ficaram 03 (três) dias sem energia elétrica, inclusive forneceu água 

de sua casa para os vizinhos afetados. Nesta esteira a prova testemunhal 

produzida em Juízo é hábil a corroborar a tese autoral; não obstante, a 

parte Requerente trouxe aos autos diversos protocolos, não impugnados 

pela parte Requerida, efetuados nos dias em que perdurou a interrupção 

do serviço de energia elétrica. Todavia, no que tange ao dano material 

melhor sorte não assiste à parte Requerente, eis que deixou de trazer aos 

autos provas do prejuízo efetivamente sofrido. Aduziu que perdeu seu 

estoque de sorvetes; porém, não há nos autos, notas fiscais da compra 

ou outros documentos idoneos a embasarem o prejuízo alegado. Afirmou 

ainda que ficou impedido de produzir gaiolas, porém, novamente não 

trouxe provas do valor que percebia na confecção destas. Contudo, 

quanto ao dano moral este merece guarida, a prolongada interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, aliada aos vários protocolos 

colacionados nos autos, denotam a falha na prestação de um serviço 

público e essencial pela parte Requerida. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. INTERRUPÇÃO QUE SE DEU POR 

TRÊS DIAS QUE RESTOU INCONTROVERSA. EMPRESAS 

CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO TÊM O DEVER DE FORNECER 

SERVIÇOS ADEQUADOS, EFICIENTES, SEGUROS E CONTÍNUOS, NA 

FORMA DA COMBINAÇÃO LEGAL DOS ARTS. 22, DA LEI 8.078/90 E 6º, § 

1º, DA LEI 8.987/1997. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 192 DO 

EG. TJRJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO FÁTICA QUE 

SUPERA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$2.000,00. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO DO AUTOR E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA 

EMPRESA RÉ. (TJRJ - APL: 00379790220168190205, Relator: ISABELA 

PESSANHA CHAGAS, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, 

Data de Publicação: 19/12/2017 - grifo nosso). É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com 

as lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a parte 

Requerida a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002585-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENIR MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada carreou histórico de 

pagamentos e telas de seu sistema interno com registros, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002583-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou histórico 

de pagamentos e telas de seu sistema interno com registros, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 748 de 1153



do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002571-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE NOGUEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Samir Bennett Buainain OAB - MT0013373A (ADVOGADO)

DIOGENES DAMIANI DAMIAN GUIRADO PRATES OAB - MT0012434A 

(ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002457-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, acompanhado de cópias da documentação 

pessoal da mesma, faturas anteriores pagas apontando a existência de 

contratação. Registre-se que a Autora não carreou aos autos qualquer 

notícia sobre extravio ou furto/roubo de seus documentos pessoais, o que 

descarta a possibilidade de fraude, eis que não teria como um terceiro 

mal-intencionado portar seus documentos. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002454-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta culpa de terceiros falsários e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

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

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 
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fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 ( mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à 

negativação efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a 

requerida a pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da 

presente data (Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002438-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEUDE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação além de 

telas de seu sistema interno, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

a mesma quedou-se inerte. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 
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contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 319,89 (trezentos 

e dezenove reais e oitenta e nove centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

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

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011605-22.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA LUISA GERLACH GESUALDO OAB - MT0017290A-O 

(ADVOGADO)

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO)

RODOLFO FARES PAULO OAB - MT0017333A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000653-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MATHIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ATAIDE TEIXEIRA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a 

publicação da presente, proceda-se com a certificação do trânsito em 

julgado e com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias, expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. 

Ante a manifestação da parte Exequente (id nº 11187545), INTIME-SE o 

Executado para que proceda com o adimplemento voluntário do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523, caput, NCPC. Decorrido 

o prazo supra, com ou sem manifestação da parte Executada, INTIME-SE a 

parte Exequente para manifestar-se nos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE BONFIM RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, VIVO S.A., aduziu OMISSÃO quanto a sentença proferida no 

id nº 9212423 que julgou procedente os pedidos condenando a parte 

Embargante no pagamento de danos morais. Em que pese os argumentos 

da parte Embargantes estes não prosperam e tem o condão de 

rediscussão do mérito. No provimento jurisdicional originário foi 

reconhecido o caráter indevido da negativação que recaiu sobre o nome 

da parte Requerente; pois bem, conforme fundamentos já contidos na 

sentença proferida. Os presentes Embargos tem evidente cunho 

protelatório, uma vez que, deixam de apontar qualquer omissão na 

sentença questionada, limitando-se na tentativa de rediscutir o mérito, qual 

seja, alegada ausência de prova do dano moral, sendo que o meio cabível 

seria o Recurso Inominado. Bem como, poucos dias após, adimpliu 

volutariamente o débito. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE 

PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

RECURSO NÃO ACOLHIDO. Se no acórdão não há o vício apontado pela 

Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido. 

Hipótese em que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, 

razão pela qual se aplica a regra do §2º do art. 1.026 do CPC. (TJMT - 

Procedimento do Juizado Especial Cível 467193520158110001/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017 - grifo nosso). No voto do acórdão acima ementado o douto 

Magistrado relator destacou: Portanto, no presente caso verifico que as 

razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com 

a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do 

julgado pela via inadequada dos embargos de declaração. Desse modo, 

não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não 

concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a 

interposição do recurso previsto em Lei. Por derradeiro, no caso é certo 
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que o voto condutor do acórdão enfrentou fundamentadamente a 

responsabilidade da embargante, razão pela qual reconheço os embargos 

de declaração como manifestamente protelatórios e, nos termos do artigo 

1.026, § 2º do CPC, condeno a parte Embargante a pagar à Embargada a 

multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por fim 

quanto à gravação de id nº 9967132, resta PRECLUSA a produção de 

provas, deveria ter a parte Requerida anexado tal prova no momento 

oportuno, porém, não o fez. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos 

de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora 

lançada. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KETELLIN CRISTINA VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, VIVO S.A., aduziu OMISSÃO quanto a sentença proferida no 

id nº 9117649 que julgou procedente os pedidos condenando a parte 

Embargante no pagamento de danos morais. Em que pese os argumentos 

da parte Embargantes estes não prosperam e tem o condão de 

rediscussão do mérito. No provimento jurisdicional originário foi 

reconhecido o caráter indevido da negativação que recaiu sobre o nome 

da parte Requerente; pois bem, conforme fundamentos já contidos na 

sentença proferida. Os presentes Embargos tem evidente cunho 

protelatório, uma vez que, deixam de apontar qualquer omissão na 

sentença questionada, limitando-se na tentativa de rediscutir o mérito, qual 

seja, alegada ausência de prova do dano moral, sendo que o meio cabível 

seria o Recurso Inominado. Bem como, poucos dias após, adimpliu 

volutariamente o débito. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE 

PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

RECURSO NÃO ACOLHIDO. Se no acórdão não há o vício apontado pela 

Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido. 

Hipótese em que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, 

razão pela qual se aplica a regra do §2º do art. 1.026 do CPC. (TJMT - 

Procedimento do Juizado Especial Cível 467193520158110001/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017 - grifo nosso). No voto do acórdão acima ementado o douto 

Magistrado relator destacou: Portanto, no presente caso verifico que as 

razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com 

a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do 

julgado pela via inadequada dos embargos de declaração. Desse modo, 

não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não 

concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a 

interposição do recurso previsto em Lei. Por derradeiro, no caso é certo 

que o voto condutor do acórdão enfrentou fundamentadamente a 

responsabilidade da embargante, razão pela qual reconheço os embargos 

de declaração como manifestamente protelatórios e, nos termos do artigo 

1.026, § 2º do CPC, condeno a parte Embargante a pagar à Embargada a 

multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Não 

obstante, após afirmar ser exorbitante a condenação a título de danos 

morais procedeu com o adimplemento volutário da obrigação, conforme id 

nº 11022703. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada, uma 

vez que estes visam tão somente a rediscussão do mérito, o que é 

vedado pela via ora adotada e CONDENO a parte Embargante, ao 

pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa à parte embargada, conforme disposto no art. 1.026, § 2º do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002739-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES BARRETO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, VIVO S.A., aduziu OMISSÃO quanto a sentença proferida no 

id nº 9212832 que julgou procedente os pedidos condenando a parte 

Embargante no pagamento de danos morais. Em que pese os argumentos 

da parte Embargantes estes não prosperam e tem o condão de 

rediscussão do mérito. No provimento jurisdicional originário foi 

reconhecido o caráter indevido da negativação que recaiu sobre o nome 

da parte Requerente; pois bem, conforme fundamentos já contidos na 

sentença proferida. Os presentes Embargos tem evidente cunho 

protelatório, uma vez que, deixam de apontar qualquer omissão na 

sentença questionada, limitando-se na tentativa de rediscutir o mérito, qual 

seja, alegada ausência de prova do dano moral, sendo que o meio cabível 

seria o Recurso Inominado. Bem como, poucos dias após, adimpliu 

volutariamente o débito. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE 

PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

RECURSO NÃO ACOLHIDO. Se no acórdão não há o vício apontado pela 

Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido. 

Hipótese em que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, 

razão pela qual se aplica a regra do §2º do art. 1.026 do CPC. (TJMT - 

Procedimento do Juizado Especial Cível 467193520158110001/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017 - grifo nosso). No voto do acórdão acima ementado o douto 

Magistrado relator destacou: Portanto, no presente caso verifico que as 

razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com 

a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do 

julgado pela via inadequada dos embargos de declaração. Desse modo, 

não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não 

concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a 

interposição do recurso previsto em Lei. Por derradeiro, no caso é certo 

que o voto condutor do acórdão enfrentou fundamentadamente a 

responsabilidade da embargante, razão pela qual reconheço os embargos 

de declaração como manifestamente protelatórios e, nos termos do artigo 

1.026, § 2º do CPC, condeno a parte Embargante a pagar à Embargada a 

multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Não 

obstante, após afirmar ser exorbitante a condenação a título de danos 

morais procedeu com o adimplemento volutário da obrigação, conforme id 

nº 10972135. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada, uma 

vez que estes visam tão somente a rediscussão do mérito, o que é 

vedado pela via ora adotada e CONDENO a parte Embargante, ao 

pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa à parte embargada, conforme disposto no art. 1.026, § 2º do CPC. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ para levantamento dos valores 

depositados observando-se os dados bancários informados no id nº 

11156256. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, VIVO S.A., aduziu OMISSÃO quanto a sentença proferida no 

id nº 9644062 que julgou procedente os pedidos condenando a parte 

Embargante no pagamento de danos morais. Em que pese os argumentos 

da parte Embargantes estes não prosperam e tem o condão de 

rediscussão do mérito. No provimento jurisdicional originário foi 

reconhecido o caráter indevido da negativação que recaiu sobre o nome 

da parte Requerente; pois bem, conforme fundamentos já contidos na 

sentença proferida. Os presentes Embargos tem evidente cunho 

protelatório, uma vez que, deixam de apontar qualquer omissão na 

sentença questionada, limitando-se na tentativa de rediscutir o mérito, qual 

seja, alegada ausência de prova do dano moral, sendo que o meio cabível 

seria o Recurso Inominado. Bem como, poucos dias após, adimpliu 

volutariamente o débito. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE 

PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

RECURSO NÃO ACOLHIDO. Se no acórdão não há o vício apontado pela 

Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido. 

Hipótese em que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, 

razão pela qual se aplica a regra do §2º do art. 1.026 do CPC. (TJMT - 

Procedimento do Juizado Especial Cível 467193520158110001/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017 - grifo nosso). No voto do acórdão acima ementado o douto 

Magistrado relator destacou: Portanto, no presente caso verifico que as 

razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com 

a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do 

julgado pela via inadequada dos embargos de declaração. Desse modo, 

não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não 

concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a 

interposição do recurso previsto em Lei. Por derradeiro, no caso é certo 

que o voto condutor do acórdão enfrentou fundamentadamente a 

responsabilidade da embargante, razão pela qual reconheço os embargos 

de declaração como manifestamente protelatórios e, nos termos do artigo 

1.026, § 2º do CPC, condeno a parte Embargante a pagar à Embargada a 

multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Não 

obstante, após afirmar ser exorbitante a condenação a título de danos 

morais procedeu com o adimplemento volutário da obrigação, conforme id 

nº 10745957. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada, uma 

vez que estes visam tão somente a rediscussão do mérito, o que é 

vedado pela via ora adotada e CONDENO a parte Embargante, ao 

pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa à parte embargada, conforme disposto no art. 1.026, § 2º do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE CAMPELO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000184-52.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANA ALICE CAMPELO DUTRA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a 

parte Requerente não compareceu à audiência de conciliação, apesar de 

devidamente intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece 

o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO 

eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013808-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIENIO OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013808-49.2016.8.11.0015 REQUERENTE: DIENIO OLIVEIRA ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a 

parte Requerente não compareceu à audiência de conciliação, apesar de 

devidamente intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece 

o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO 

eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008373-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008373-82.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JAQUELINE ALVES 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente não compareceu à 

audiência de conciliação, apesar de devidamente intimada no momento da 

distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002282-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-15.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA (REQUERIDO)

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO OAB - 

MT0008370A (ADVOGADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. A controvérsia da demanda cinge-se a indevida 

negativa de atendimento da segunda parte Requerida, HOSPITAL SÃO 

JUDAS TADEU LTDA, por meio de plano de saúde conveniado, primeiro 

Requerido, UNIMED NORTE DO MATO GROSSO. Houve a apresentação de 

defesas conflitantes entre as partes Requeridas; sendo que a primeira 

aduz, trazendo print screen de seu sistema, que a consulta havia sido 

autorizada; por seu turno, a segunda aduz que a primeira Requerida não 

autorizou o serviço. Em sua defesa a primeira Requerida, argumento que a 

primeira tentativa, transação nº 103458203 em 09.12.2014, às 05h22m, foi 

negada eis que no preenchimento da guia foi utilizado o código errado; 

porém, em nova tentativa, transação nº. 103458232 (id nº 2067512), às 

05h26m do mesmo dia, utilizando-se o preenchimento correto houve a 

autorização. Durante a instrução processual procedeu-se a oitiva da parte 

Requerente (id nº 11397754) onde este afirmou recordar-se que a 

atendente da segunda Requerida tentou por duas vezes para a liberação; 

porém, após a segunda tentativa foi lhe informado que novamente estaria 

bloqueado. Por seu turno a informante, ALINE BERNARDES RIBEIRO (id nº 

11397837), arrolada pela segunda Requerida, esclareceu que é 

recepcionista e quem atendeu a parte Requerente no dia dos fatos. Ainda, 

afirmou que efetivou o cadastro da biometria da parte Requerente, 

contudo foi negado o acesso. A seguir, informou que entrou em contato 

com a UNIMED CUIABÁ que pediu para esta aguardar na linha enquanto 

entrariam em contato com a primeira Requerida; por fim, informaram-lhe 

que a consulta teria sido negada e orietaram a parte Requerente a entrar 

em contato telefônico no número disponibilizado no verso do seu cartão; 

porém, este recusou-se. Em igual sentido a informante MIRIAN VIEIRA DA 

CUNHA (id nº 11397842), prestou esclarecimento similares, ressaltando 

que não presenciou os fatos, nem teve contato com a parte Requerente. 

Quanto ao recebimento em duplicidade de valores pela consulta a 

informante negou, aduzindo que se a solicitação foi aprovada 

posteriormente, quando passou pela auditoria esta foi cancelada. Pois 

bem, inicialmente verifica-se divergência quanto aos horários 

apresentados pela primeira Requerida, uma vez que em sua defesa aduz 

como horários das tentativas, respectivamente, 05h22min e 05h26min, 

porém nos print screen, consta 06h22m e 06h26min. Estabelecida a 

diferença de fuso horário, nota-se que o depoimento da informante MIRIAN 

VIEIRA DA CUNHA coaduna-se em parte com a documentação carreada 

aos autos pela primeira Requerida. Em sede de contestação (id nº 

2067514) informou que ocorreram duas tentativas de solicitação de 

consulta: a primeira tentativa , nº 103458203 em 09.12.2014, às 05h22m, 

foi negada e a segunda tentativa, transação nº. 103458232 (id nº 

2067512), às 05h26m do mesmo dia. Quanto à primeira tentativa, 

103458203, a guia de serviço profissional (id nº 2067509) demonstra que 

tal solicitação, foi reiterada às 06h23min do dia dos fatos e cancelada às 

06h27min. Já quanto à segunda tentativa, nº 103458232, no print screen 

de id nº 2067512 consta como tendo havido a autorização às 06h26min do 

dia 09.12.2014; fato corroborado na guia de serviço profissional (id nº 

2067509). Desta forma, resta apurado que a parte Requerente, 

compareceu no estabelecimento da segunda Requerida, tendo sido 

efetivada duas tentativas de autorização: 103458203 e 103458232; 

quanto a primeira, houve duas insistências até a aprovação e 

cancelamento subsequente; porém, nenhuma das partes, trouxe aos 

autos, provas hábeis a comprovar, que a segunda tentativa, 

incontestavelmente aprovada, foi cancelada o que impediria a cobrança 

em duplicidade pela parte Requerente. Portanto, não tendo as partes 

Requeridas demonstrado que houve o cancelamento da segunda tentativa 

nº 103458232, configura-se a cobrança em duplicidade, ensejando o 

dever de restituição à parte Requerente. Todavia, por não vislumbrar 

qualquer indício de má-fé, deverá ocorrer tal restituição na forma simples. 

Por fim, ainda que tenha o procedimento sido autorizado a seguir, a 

simples recusa indevida já é hábil a configurar o dano moral pretendido. 

Neste sentido destaca-se: APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. 

NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS PARA CIRURGIA 

BARIÁTRICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. […] Provada 

suficientemente negativa de atendimento da autora. Danos morais. Recusa 

injustificada. Dano in re ipsa. […] (TJSP - APL: 10067134920148260562, 

Relator: CHRISTINE SANTINI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 05/06/2017 - grifo nosso). É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com 

as lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR as partes 

Requeridas a restituir, solidamente, a importância total de R$ 150,00 (cento 

e cinquenta reais), a título de DANOS MATERIAIS, devendo os valores 

serem atualizados pelo INPC a partir da data dos fatos com a incidência de 

juros legais a partir da citação; bem como a pagarem a importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012225-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012225-29.2016.8.11.0015 REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS PINTO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Consoante consta nos autos que a parte Requerente postulou pela 

desistência da presente demanda (id. 8086277). Não havendo, portanto, 

qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013162-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LEITE DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Em 

síntese a controvérsia da presente demanda restringe-se aos vícios do 

produto adquirido pela parte Requerente. Ressai dos autos que a parte 

Requerente adquiriu em 28.11.2015, conforme Nota Fiscal anexa aos 

autos, 01 (um) sofá e 02 (dois) guarda-roupas que no ato da montagem 

começaram a apresentar defeitos, tais como, problema na instalação e 

tecido solto. Apesar de devidamente citada via AR (id nº 8351130) a parte 

Requerida não compareceu à audiência de conciliação (id nº 8836120) 

motivo pelo qual impõe-se a DECRETAÇÃO de sua REVELIA nos termos do 

art. 20 da Lei nº 9.099/95. Os fatos narrados pela parte Requerente 

encontram respaldo pela documentação carreada aos autos com a 

petição, sobretudo quanto à reclamação efetuada perante o PROCON local 

em 19.02.2016 dentro do prazo decadencial previsto no art. 26, CDC. No 

que tange aos danos morais estes mostram-se presentes. Desde sua 

manifestação por escrito perante o PROCON local, em 15.03.2016, a parte 

Requerida, apesar de não concordar com os fatos narrados na exordial 

afirmou que estava tomando as providências necessárias para resolver o 

problema. Porém, até a presente data, mais de um ano se passou sem que 

houvesse nos autos, notícias concretas de ao menos um esforço da parte 

Requerida em solucionar tal impasse. Tem-se, portanto, configurada grave 

falha na prestação do serviço pela parte Requerida, nos termos do art 14, 

CDC; responsabilidade esta independente de culpa, frisa-se. Tal como 

fornecedora de produtos e serviços em observância à dignidade da 

pessoa humana era dever da parte Requerida, ao menos proceder com 

uma resposta à parte Requerente em prazo razoável. Ademais, o vício na 

montagem dos produtos, reforça o dano moral pleiteado. Neste sentido 

destaca-se: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE COZINHA 

COMPLETA. DECADÊNCIA AFASTADA. DATA DA MONTAGEM DOS 

MÓVIES É O MARCO INICIAL DE CONTAGEM, POIS OCASIÃO EM QUE 

CONSTATADO O VÍCIO APARENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. O 

autor adquiriu os móveis da cozinha em 05/04/2011, os quais foram 

entregues embalados no dia 09/04/2011. Contudo, somente foram 

montados em janeiro de 2012, ocasião em que verificada a falta de 

puxadores em um dos móveis e a falta do fundo de um balcão. 

Tratando-se de vício aparente e de fácil constatação, o autor teria o prazo 

de 90 dias para reclamar (art. 26 do CDC), o que de fato foi feito, 

conforme se vê na ordem de serviço fornecida pela empresa ré (fls. 06 e 

40), aonde, inclusive, foi feita observação acerca do estado da 

mercadoria - NOVA - o que demonstra a verossimilhança das alegações 

do autor. Ademais, é incontroverso que os móveis foram montados pela 

empresa ré, que não se desincumbiu em desconstituir tal prova. Sequer 

apresentou o agendamento da montagem dos móveis, que por certo, uma 

empresa do porte da ré deve ter arquivado. Não o fazendo, não se pode 

transferir ao autor tal responsabilidade, pois ônus que à empresa 

competia, conforme dispõe o art. 333, inciso II, do CPC. 2. Com efeito, vejo 

suficientemente comprovado o vício do produto adquirido pelo recorrente, 

como se vê nas fotos das fls. 38/39, causando extremo desconforto ao 

consumidor, cuja correção dos defeitos não foi realizada pela empresa ré, 

gerando o dever de indenizar. Situação extrapolou o mero dissabor, pois 

transcorrido mais de seis meses após a compra, a cozinha ainda foi 

completamente montada. Por essa razão, faz jus o autor à reparação 

pelos danos extrapatrimoniais, arbitrado em R$ 2.000,00, quantia que se 

amolda aos parâmetros fixados em casos análogos e que atende aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71004247292, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, 

Julgado em 10/10/2013 - grifo nosso). É sabido que a condenação em 

dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável 

de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para a) CONDENAR a parte Requerida a restituir, na forma simples, a 

importância de R$ 3.367,00 (três mil e trezentos e sessenta e sete reais) 

devidamente corrigidos pelo INPC a partir da emissão da nota fiscal e com 

a incidência de juros legais de 1% ao mês a partir da citação; b) 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença; c) DETERMINAR que a parte Requerente 

coloque à disposição da parte Requerida os produtos descritos na nota 

fiscal anexa aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, incumbindo à parte 

Requerida o ônus em proceder com o transporte de tais produtos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002150-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY FERREIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIELLE CEREZINI ANDRADE OAB - MS17526-B (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

PAULO RICARDO PIMENTEL SERRA OAB - MS19177 (ADVOGADO)

WELLINGTON ROSA GOMES OAB - MS19765 (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS PALUDO FILHO OAB - MS15034 (ADVOGADO)

TALITA LIEBERKNECHT MESQUITA OAB - MS19569 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta prejudicial de 

mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. Discorre que ainda 

que fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, 

por conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 
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PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DA PRESCRIÇÃO Caracterizado o dano moral pela manutenção 

indevida do nome do autor face à má-prestação do serviço bancário (arts. 

14 e 17, ambos do CDC), impõe-se a incidência do regramento 

consumerista inclusive no que interessa ao prazo prescricional de cinco 

anos. Por oportuno, vale mencionar que no caso em apreço, começou a 

fluir o prazo prescricional a partir da data em que tomou conhecimento da 

indevida manutenção do suposto débito. Afastada, pois, a prescrição 

ventilada. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação além de 

telas de seu sistema interno, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002913-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação. 

Ademais, carreou histórico de pagamentos e telas de seu sistema interno 

com registros, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 
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os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008151-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELYNE CARNOSKI BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INCLUSÃO 

INDEVIDA NO SCPC proposta por JAQUELYNE CARNOSKI BERNARDO em 

face de TELEMAT CELULAR S A. A controvérsia da demanda cinge-se 

quanto à alegada inscrição indevida do nome da parte Requerente em 

cadastro de inadimplentes por débito no valor de R$ 196,33 (cento e 

noventa e seis reais e trinta e três centavos) sobre a qual a parte 

Requerente afirma desconhecer. Esta confirma a existência de vínculo 

jurídico com a parte Requerida, todavia aduz que este refere-se à linha 

telefônica pré-paga o que inviabilizaria, ante a natureza desta, a 

formulação de débitos. Inicialmente DECRETA-SE a REVELIA da parte 

Requerida, posto que apesar de devidamente citada (id nº 9782082) não 

compareceu na audiência de conciliação (id nº 9907119). Compulsando os 

autos assiste parcial razão à parte Requerida; visto que ante os fatos 

narrados, incumbia à parte Requerida, nos termos do art. 6º, VIII, CDC e 

art. 373, II, CPC o ônus em demonstrar a origem do débito. Ausente, nos 

autos, prova da origem do débito, deve-se considerar tal inscrição 

indevida. E trata-se de ponto pacífico em nossa jurisprudência e doutrina 

pátria o dano moral in re ipsa pela negativação indevida. Contudo, o dano 

moral pleiteado não comporta acolhimento em decorrência da exitência de 

negativação prévia conforme verifica-se pelo extrato do SCPC anexo aos 

autos (id nº 8753865). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulado na presente ação para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutido nos presentes autos e DETERMINAR 

SUA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam 

com a exclusão do nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão 

somente pelo débito de R$ 196,33 (cento e noventa e seis reais e trinta e 

três centavos). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002765-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LOPES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada carreou histórico de 

pagamentos e telas de seu sistema interno com registros, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se INERTE. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 
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guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA TEREZINHA SCHMAEDECKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LENITA TEREZINHA SCHMAEDECKE em face de BANCO 

BRADESCO S.A. A controvérsia da presente demanda cinge-se quanto à 

regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em rol de 

inadimplentes por débito no valor de R$ 31,17(trinta e um reais e 

dezessete centavos) em 27/09/12. Em sua contestação a parte Requerida 

aduz pela regularidade da inscrição e legitimidade do débito. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo 

a análise do mérito. Em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o 

ônus de demonstrar a relação jurídica e a origem do débito incumbia à 

parte Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ao 

contrário do que esta sustenta, a inversão do ônus da prova não é 

apenas possível mas necessária, eis que entendimento contrária forçaria 

à parte Requerente a produzir prova negativa. Ausente, nos autos, prova 

da efetiva contratação, deve-se considerar tal inscrição indevida. E 

trata-se de ponto pacífico em nossa jurisprudência e doutrina pátria o 

dano moral in re ipsa pela negativação indevida. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO 

MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial, considerando que esta 

ostenta inscrições posteriores em seu nome, das quais não demonstrou 

nos autos que encontravam-se em discussão e que atenuam o abalo 

moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de 

outros apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão 

de afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão 

somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO 

discutido nestes autos de R$ 31,17 (trinta e um reais e dezessete 

centavos); DETERMINAR SUA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES e CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam com a 

exclusão do nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão 

somente pelo débito de R$ 31,17 (trinta e um reais e dezessete centavos) 

discutido nos presentes autos acima especificado. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008377-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FELIX DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 
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355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a 

parte Requerente que teve seu nome inscrito em cadastro de 

inadimplentes por plano pós-pago não contratado. A parte Requerida, 

devidamente citada, compareceu à audiência de conciliação (id nº 

4630727) ocorrida em 22.11.2016, bem como intimada para apresentar 

contestação; todavia, esta deixou transcorrer in albis. Estabelece o art. 

344, CPC que a ausência de contestação acarreta na decretação da 

revelia; portanto, com fulcro no artigo supra, DECRETO A REVELIA da 

parte Requerida. Cabe destacar que à presente lide aplica-se o 

microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. A controvérsia da presente demanda 

reside na origem do débito que ensejou a negativação. Neste cenário, em 

observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a 

relação jurídica e a origem do débito incumbia à parte Requerida que não 

se desincumbiu de seu ônus probatório. É sabido que a condenação em 

dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como 

considerando que apesar de serem posteriores há outra inscrição em 

nome da parte Requerente o que atenuam o abalo moral sofrido. Neste 

ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do débito 

discutido nestes autos, DETERMINAR SUA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES e CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam 

com a exclusão do nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão 

somente pelo débito discutido nos presentes autos. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004428-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PHABLO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno e extrato de faturas 

comprovando a relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as 

provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte 

Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004421-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANI APARECIDA CAPINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, acompanhado de telas de seu sistema 

interno e extrato de faturas comprovando a relação jurídica existente entre 

as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008319-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FRUTUOSO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C TUTELA 

URGÊNCIA NATUREZA ANTECIPATÓRIA proposta por SOLANGE 

FRUTUOSO DIAS em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. A controvérsia da presente demanda cinge-se à 

regularidade do débito que ensejou a negativação do nome da parte 

Requerente. Em sua exoridial essa afirma que a negativação ora 

combatida trata-se de ato reiterado da parte Requerida, eis que houve uma 

primeira negativação nos idos de 2013, discutido no bojo dos autos n. 

11740-73.2013.811.0015 desta Comarca. Antes de aprofundar-se ao 

mérito, deve ser reconhecida a REVELIA da parte Requerida eis que 

apesar de devidamente citada via AR, inclusive tendo habilitado-se nos 

autos dias antes da audiência de conciliação, não compareceu a esta, 

conforme ata (id nº 9975855). Pois bem, na questão principal da lide 

inegável, ante o disposto no art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC, que o ônus 

em demostrar a regularidade da demanda incumbia à parte Requerida. A 

petição inicial veio acompanhada de farta prova documental hábil a 
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corroborar suas alegações, eis que anexo o extrato da inscrição alegada 

como indevida (id nº 8799470), faturas do respectivo ano de 2013 (ids nº 

8799482 e 8799489) que demonstra a inexistência de débito inadimplido 

naquele intervalo de tempo; por fim, trouxe aos autos prova da 

reincidência da parte Requerida em promover a inscrição pelo mesmo 

débito (id nº 8799498). Ausente, nos autos, prova da origem do débito, 

deve-se considerar tal inscrição indevida. E trata-se de ponto pacífico em 

nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re ipsa pela 

negativação indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Todavia este deve ser majorado ante a reiteração da 

conduta da parte Requerida. Neste sentido destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. Os fornecedores de 

serviços respondem, independentemente de culpa, pelos danos oriundos 

do desempenho de sua atividade, em virtude da responsabilidade objetiva 

que lhes é imputada pelo Código de Defesa do Consumidor. A ilegal 

inscrição do nome da parte nos serviços de proteção ao crédito é fato 

suficiente para verificação de existência de dano moral indenizável. (TJMG 

- APCV: 10525140117421001, Relator: ALBERTO HENRIQUE, Data de 

Publicação: 22/09/2017). CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VERBA DE NATUREZA 

COMPENSATÓRIA. MAJORAÇÃO - Na fixação do valor dos danos morais 

deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum 

indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(TJSC - AC: 03077739020168240075, Relator: LUIZ CÉZAR MEDEIROS, 

QUINTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, Data de Publicação: 22/09/2017 - 

grifo nosso) Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, para CONFIRMAR a LIMINAR concedida no id 

nº 9398813; DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS discutidos nestes 

auto, e CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004426-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RANGEL DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, acompanhado de telas de seu sistema 

interno e extrato de faturas comprovando a relação jurídica existente entre 

as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004427-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PHABLO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno e extrato de faturas 

comprovando a relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as 

provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte 

Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013225-98.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO COSTA MARQUES NINOMIYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO)

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013225-98.2015.8.11.0015 REQUERENTE: THIAGO COSTA MARQUES 

NINOMIYA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo (id. 10043429). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da 

análise atenta dos autos verifico que referido acordo fora pactuado em 

termos contra os quais não transponho óbice. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, 

posto que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. “Ex 

positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado pelas partes para 

que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe 

o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 
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processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da presente, 

proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as anotações 

de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, expedindo o 

competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011939-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALCINO OLIVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BANKPAR S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8011939-51.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JOSE ALCINO OLIVA FILHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BANKPAR S.A. Vistos, 

etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo (id. 

10022856). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos 

verifico que referido acordo fora pactuado em termos contra os quais não 

transponho óbice. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o 

acordo realizado pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos 

e legais, e com arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a 

publicação da presente, proceda-se com a certificação do trânsito em 

julgado e com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias, expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000574-22.2016.8.11.0015 REQUERENTE: EDENILSON DE CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos 

autos que a parte Requerente postulou pela desistência da presente 

demanda (id. 10016486 ). Não havendo, portanto, qualquer indício de 

litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, DECLARO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000405-35.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JANAINA BRITO REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Ressai dos autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente intimada no momento da distribuição 

da demanda. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. 

Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Intimação

Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar os d. advogados do 

teor da parte dispositiva da sentença, conforme segue;"Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o acusado ADRIANO FARIA DE LIMA, brasileiro, convivente, 

natural de Sinop/MT, nascido aos 10/09/1990, portador do RG nº 68221 e 

CPF nº 038.300.151-00, filho de Roseleide de Faria e Paulo de Lima, 

atualmente segregado no ergástulo público local, nas penas dos artigos 

157, §2º, I e II, do Código Penal e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13; KESSI 

JHONNY SIQUEIRA DARTORA, brasileiro, convivente, natural de Sinop/MT, 

nascido aos 29/01/1996, portador do RG nº 25898051, filho de Marivone 

Siqueira e Joracir Dartora, atualmente segregado no ergástulo público 

local, nas penas dos artigos 157, §2º, I e II, do Código Penal e art. 2º, §2º, 

da Lei nº 12.850/13; DIONE DA SILVA SANTOS, brasileiro, amasiado, 

pedreiro, natural de Cerejeiras/RO, nascido aos 03/11/1995, RG nº 

2921347-9 e CPF nº 702.476.772-30, filho de João José dos Santos e 

Roseli Rodrigues da Silva Santos, atualmente segregado no ergástulo 

público local, nas penas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal; JOYCE 

CAROLINA MIRANDA PELLENZ, brasileira, convivente, natural de 

Sinop/MT, nascida aos 19/03/1997, portadora do RG nº 22585397 e CPF 

nº 051.272.601-90, filha de Márcia de Miranda, atualmente segregada no 

ergástulo público de Colíder/MT, nas penas do art. 157, §2º, I e II, do 

Código Penal e ABSOLVER o acusado DORIVAL ODAIR VITORIANO, 

brasileiro, natural de Campo Grande/MT, nascido aos 01/04/1983, portador 

do RG nº 1791014-5 e CPF nº 520.621.202-49, filho de Luiz Vitoriano e 

Maria Pereira da Silva, com base no art. 386, VII, do CPP. Passo a 

dosimetria da pena. Em relação ao acusado ADRIANO FARIA DE LIMA. 

Quanto ao crime de roubo

No tocante à culpabilidade, verifica-se que o réu não agiu com dolo que 

ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida 

no próprio tipo penal. Verifico que o réu registra antecedentes criminais 

(fl.182/183), todavia deixo de valorá-los neste momento. Acerca da 

conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para 

auferi-las. No tocante aos motivos do crime, não lhe favorecem, pois 

pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do 

patrimônio alheio mediante grave ameaça, contudo, tais circunstâncias são 

inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo 

penal. No que diz respeito às consequências, de igual forma, são 

inerentes ao tipo penal. O comportamento das vítimas, por sua vez, em 

nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto 

às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 

em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Na segunda 
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fase da dosagem, verifico que incide a circunstância atenuante da 

confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, bem 

como registro a ocorrência da circunstância agravante da reincidência, 

prevista no art. 61, I, do Código Penal, eis que o acusado possui duas 

condenações com trânsito em julgado perante esta Comarca de Sinop/MT 

(Cód. 188161 e 193610). Destarte, conforme entendimento pacificado pelo 

STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e atenuante da 

confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente 

preponderantes. Ademais, verifico que restou uma das ações penais 

consideradas como reincidência, de modo que aumento a pena em 1/6 (um 

sexto), alcançando o patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos. Finalmente, na terceira etapa da 

dosimetria da pena, verificam-se as causas de aumento de pena previstas 

no § 2º, incisos I e II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena do 

acusado em 1/3 (um terço), atingindo a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. De 

acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o 

juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração 

penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da 

pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão 

cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de 

pena, deixo de promover o referido cálculo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade 

com o art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, e teor da súmula 269 do STJ, 

devendo ser designada oportunamente audiência admonitória para fixação 

de suas condições. Quanto ao crime de organização criminosa. 

Verifica-se que no tocante à culpabilidade, é normal à espécie nada tendo 

a se valorar. Registra antecedentes criminais (fl.182/183), todavia deixo 

de valorá-lo neste momento. Não há elementos nos autos para perquirir a 

conduta social e a personalidade do acusado. No tocante aos motivos, 

circunstâncias e consequências do crime, não vislumbro meios para 

perquiri-los, muito menos com relação ao comportamento da vítima, eis que 

a vítima é a própria sociedade. Diante das circunstâncias judiciais, fixo a 

pena base no patamar de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à 

época dos fatos. Na segunda fase da dosagem, verifico que incide a 

circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 

"d", do Código Penal, bem como registro a ocorrência da circunstância 

agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, eis que o 

acusado possui duas condenações com trânsito em julgado perante esta 

Comarca de Sinop/MT (Cód. 188161 e 193610). Destarte, conforme 

entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da 

reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser 

compensadas, por serem igualmente preponderantes. Ademais, verifico 

que restou uma das ações penais consideradas como reincidência, de 

modo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de 03 

(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico que não 

incidem causas de diminuição. Todavia, incide uma causa de aumento, 

referente ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 2º, §2º, da Lei 

12.850/13, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a 

definitiva em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 12 (doze) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à 

época dos fatos.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo 

Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o 

tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o 

regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o 

cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime 

inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo. Por 

fim, em atenção à regra insculpida no artigo 69, do Código Penal, somo as 

penas acima fixadas, encontrando a pena de 10 (dez) anos e 03 (três) 

meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. O regime inicial de 

cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o art. 33, § 

2º, "a", do Código Penal, e teor da súmula 269 do STJ, devendo ser 

designada oportunamente audiência admonitória para fixação de suas 

condições.

Em relação ao acusado KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA. Quanto ao 

crime de roubo. No tocante à culpabilidade, verifica-se que o réu não agiu 

com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua 

conduta inserida no próprio tipo penal. Verifico que o réu não registra 

antecedentes criminais (fl.186). Acerca da conduta social e 

personalidade, não há elementos nos autos para auferi-las. No tocante 

aos motivos do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem 

atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio mediante grave 

ameaça, contudo, tais circunstâncias são inerentes ao tipo penal. As 

circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. No que diz respeito 

às consequências, de igual forma, são inerentes ao tipo penal. O 

comportamento das vítimas, por sua vez, em nada influenciou na prática 

delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais 

do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos. Na segunda fase da dosagem, verifico 

que incidem a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no 

art. 65, I do Código Penal, todavia, deixo de valorá-la em virtude do teor da 

súmula 231, do STJ, eis que a pena-base encontra-se no mínimo legal.

 Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verificam-se as 

causas de aumento de pena previstas no § 2º, incisos I e II, do Código 

Penal, motivo pelo qual aumento a pena do acusado em 1/3 (um terço), 

atingindo a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 

(doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

vigente à época dos fatos. De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, 

do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal 

condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, 

readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em 

vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a 

alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o 

referido cálculo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, de acordo com 

o art. 33, §2º, "b", do Código Penal. Quanto ao crime de organização 

criminosa. Verifica-se que no tocante à culpabilidade, é normal à espécie 

nada tendo a se valorar. Não registra antecedentes criminais (fl.186). Não 

há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade 

do acusado. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do 

crime, não vislumbro meios para perquiri-los, muito menos com relação ao 

comportamento da vítima, eis que a vítima é a própria sociedade. Diante 

das circunstâncias judiciais, fixo a pena base no patamar de 03 (três) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo, vigente à época dos fatos. Na segunda fase da dosagem, 

verifico que incidem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa 

e da confissão espontânea, previstas no art. 65, I e III, "d", do Código 

Penal, todavia, deixo de valorá-las em virtude do teor da súmula 231, do 

STJ, eis que a pena-base encontra-se no mínimo legal. Finalmente, na 

terceira etapa da dosimetria da pena, verifico que não incidem causas de 

diminuição. Todavia, incide uma causa de aumento, referente ao emprego 

de arma de fogo, prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, razão pela qual 

majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 03 (três) anos e 

06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. De acordo com o 

disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao 

proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão 

provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do 

cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do 

período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de 

cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo. Por fim, em 

atenção à regra insculpida no artigo 69, do Código Penal, somo as penas 

acima fixadas, encontrando a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade 

com o art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, e teor da súmula 269 do STJ, 

devendo ser designada oportunamente audiência admonitória para fixação 

de suas condições. Em relação ao acusado DIONE DA SILVA SANTOS. No 

tocante à culpabilidade, verifica-se que o réu não agiu com dolo que 

ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida 

no próprio tipo penal. Certifico que o réu registra antecedentes criminais 

(fl.184), todavia deixo de valorá-los neste momento. Acerca da conduta 

social e personalidade, não há elementos nos autos para auferi-las. No 

tocante aos motivos do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho 

fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio mediante 
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grave ameaça, contudo, tais circunstâncias são inerentes ao tipo penal. 

As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. No que diz 

respeito às consequências, de igual forma, são inerentes ao tipo penal. O 

comportamento das vítimas, por sua vez, em nada influenciou na prática 

delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais 

do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos. Na segunda fase da dosagem, verifico 

que incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista 

no art. 65, III, "d", do Código Penal, bem como registro a ocorrência da 

circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código 

Penal, eis que o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado 

o qual possui processo de execução penal (Cód. 219099). Destarte, 

conforme entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a 

agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem 

ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de modo que 

mantenho a pena no patamar acima fixado.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verificam-se as 

causas de aumento de pena previstas no § 2º, incisos I e II, do Código 

Penal, motivo pelo qual aumento a pena do acusado em 1/3 (um terço), 

atingindo a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 

(doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

vigente à época dos fatos. De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, 

do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal 

condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, 

readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em 

vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a 

alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o 

referido cálculo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade 

com o art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, e teor da súmula 269 do STJ, 

devendo ser designada oportunamente audiência admonitória para fixação 

de suas condições. Em relação à acusada JOYCE CAROLINA MIRANDA 

PELLENZ. No tocante à culpabilidade, verifica-se que o réu não agiu com 

dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta 

inserida no próprio tipo penal. Verifico que a ré não registra antecedentes 

criminais (fl.185). Acerca da conduta social e personalidade, não há 

elementos nos autos para auferi-las. No tocante aos motivos do crime, não 

lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em 

detrimento do patrimônio alheio mediante grave ameaça, contudo, tais 

circunstâncias são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime 

são inerentes ao tipo penal. No que diz respeito às consequências, de 

igual forma, são inerentes ao tipo penal. O comportamento das vítimas, por 

sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais 

considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 

Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à 

época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que incidem as circunstâncias 

atenuantes da menoridade relativa, prevista no art. 65, I do Código Penal, 

todavia, deixo de valorá-la em virtude do teor da súmula 231, do STJ, eis 

que a pena-base encontra-se no mínimo legal.

 Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verificam-se as 

causas de aumento de pena previstas no § 2º, incisos I e II, do Código 

Penal, motivo pelo qual aumento a pena do acusado em 1/3 (um terço), 

atingindo a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 

(doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

vigente à época dos fatos. De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, 

do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal 

condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, 

readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em 

vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a 

alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o 

referido cálculo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, de acordo com 

o art. 33, §2º, "b", do Código Penal, razão pela qual determino a imediata 

expedição de alvará de soltura, constando que a soltura não ocorrerá se 

por outro motivo estiver presa. Outrossim, expeça-se o alvará de soltura 

em favor do acusado DORIVAL ODAIR VITORIANO, constando que a 

soltura não ocorrerá se por outro motivo estiver preso. Com relação aos 

valores apreendidos aos autos à fl. 20/21, nos termos do artigo 120, do 

Código de Processo Penal, intime-se a vítima para que informe uma conta 

bancária para devolução. Transcorrido o prazo acima sem o 

comparecimento da vítima, determino, desde já, a doação dos valores à 

Fundação Livre para Viver – Funvida.

Quanto aos demais bens apreendidos (boné, pé de cabra e martelo) 

determino, desde já, a destruição, nos termos do art. 91, inciso II, alínea 

"a", do Código Penal posto que os quais não mais interessam ao processo. 

Do mesmo modo, determino o perdimento do veículo VW/Gol, 16V plus, 

fabricação/modelo 2000/2001, cor prata, placa DDV-3559, Renavam 

00749341874, tendo em vista que este foi utilizado na prática do crime, a 

fim de transportar os cofres subtraídos da vítima, em observância ao teor 

do art. 91, II, "b", do Código Penal.

Outrossim, determino a entrega do veículo automotor VW, modelo Gol, 1.6, 

Power, Placa DNO-8749, ano/modelo 2004/2005, cor preta, apreendido à 

fl. 20 para a vítima, tendo em vista que fora adquirido com dinheiro 

proveniente do crime, a fim de ressarcir parte dos danos sofridos por ela. 

Entretanto, no que tange ao veículo automotor Chevrolet/Prisma, 1.0 LT, 

fabricação/modelo 2015/2015, na cor preta, placa QBU 8279, Renavam 

01064844585, licenciado em nome de Luis Antônio Santos França, deixo 

de proceder a destinação do bem, considerando que não fora apreendido 

nesta urbe. Ainda, condeno os réus ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Proceda-se as baixas quanto ao acusado 

DORIVAL ODAIR VITORIANO. Transitada esta em julgado, oficie-se à 

Justiça Eleitoral e ao Instituto de Identificação e expeça-se Guia de 

Execução Penal, remetendo-se ao juízo competente.

Remetam-se cópia dessa decisão aos autos em apenso cód. 304400, em 

seguida, arquive-se o apenso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 13 de dezembro de 2017.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 194207 Nr: 15976-68.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CÉSAR DA SILVA, DAIANE FIDELIS 

GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - 

OAB:14717-MT

 Código n° 194207

Vistos,

 Ante o teor da petição de fl. retro, intime-se o acusado NILTON CÉSAR DA 

SILVA, para que, se assim desejar, constitua novo advogado no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pela Defensoria Pública. Informe-o, 

outrossim, de que o transcurso in albis do prazo supracitado ensejará a 

remessa dos autos à Defensoria Pública.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 253745 Nr: 49-57.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDLO, FDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355-MT, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16.428/MT

 Código n° 253745

Vistos,

 Considerando a decisão de fl. 221, bem como o fato de o causídico 

constituído pela acusada Jéssica Priscilla de Lima já ter apresentado as 

razões recursais do recurso interposto (fl. 148/160), chamo o feito a 

ordem para sanar referida irregularidade, razão pela qual deverá ser 

retirado o nome da acusada retro mencionada daquela decisão, passando 

a constar nos seguintes termos:

“Ante o teor da certidão retro, intime-se o réu FERNANDO DOS SANTOS 

SOUZA, para que, se assim desejar, constitua novo advogado no prazo 

de 05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para 

tanto, seja informado de que será assistido pela Defensoria Pública. 
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Informe-o outrossim, que de que o transcurso do prazo supracitado in 

albis, ensejará a remessa dos autos à Defensoria Pública.”

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 90885 Nr: 8202-94.2007.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN MARCELO FOPPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Autos nº 8202-94.2007.811.0015 Código n° 90885 Autor: Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso Acusado: JONATAN MARCELO FOPPA 

Vistos, [...] Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de 

Processo Penal, PRONUNCIO o réu JONATAN MARCELO FOPPA, como 

incurso no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, (motivo torpe e emprego de 

recurso que dificultou a defesa da vítima) c.c artigo 14, inciso II, ambos do 

Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal 

Popular do Júri desta Comarca. Intimem-se, nos termos do art. 420 do CPP. 

Ocorrendo a preclusão pro judicato, abra-se vistas às partes para os fins 

do art. 422 do CPP. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 192551 Nr: 14251-44.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN JULIANO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355-MT, PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:MT/18.874

 Código n° 192551

Vistos,

 Declaro encerrada a instrução processual retro, dê-se vista dos autos às 

partes para apresentação de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para prolação da sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 240641 Nr: 12398-29.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INOCENTE 

SANTANA - OAB:/MT 16512

 Código n° 240641

Vistos,

 Homologo a desistência da oitiva da vítima Emilly Rayane Barbosa 

Fernandes.

Ante o teor da petição de renúncia de fl. 133, intime-se o acusado Victor 

Rogério Ribeiro de Morais para que, se assim desejar, constitua novo 

advogado ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

informe-o de que será assistido pela Defensoria Pública.

Ato contínuo, declaro encerrada a instrução processual retro, dê-se vista 

dos autos às partes para apresentação de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para prolação da sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 251894 Nr: 19295-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA CIVIL DE SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO TAVARES RUBIM DE TOLEDO, 

VALDECIR MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMIR MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:15995/MT

 Vistos,

Em consonância com a cota ministerial retro, revogo as medidas 

cautelares impostas aos autuados.

Outrossim, certifique-se se houve resposta ao ofício de fl. 104.

Em caso positivo, volvam-me os autos imediatamente conclusos para 

novas deliberações.

Por outro lado, em caso negativo, expeça-se mandado de intimação 

pessoal para o acusado para que preste informações a respeito do 

inquérito policial relativo ao presente procedimento, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 286982 Nr: 475-35.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPERCIO DOS REIS FRIGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DE FREITAS MACEDO 

FILHO - OAB:14415/MT

 Vistos,

Estando em ordem a missiva, designo audiência para 23/02/2018, às 

16h00 min, ocasião em que será procedido a oitiva da testemunha, 

declinada à fl. 02.

Notifique-se o Ministério Público, Defesa e o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário para realização do ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 259057 Nr: 3112-90.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEF LUIS DE ALMEIDA RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Edu Gruen - 

OAB:17876

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

condenar o acusado ALLEF LUIS DE ALMEIDA RAMALHO, nas sanções 

previstas no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.Passo a dosimetria da 

pena.Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 

concluo que, no tocante à culpabilidade, é normal à espécie nada tendo a 

se valorar. O réu não possui antecedentes criminais. Não há elementos 

nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. 

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a circunstância atenuante da 

confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código 

Penal, todavia deixo de reduzir em razão de a pena já ter sido fixada no 

mínimo legal, conforme orienta a súmula n°231 do STJ. Ainda, ante a 

inexistência de causa de aumento e diminuição, torno definitiva e pena de 

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que devem ser 

calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo 

o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 

Analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado preenche 

todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, uma vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 

04 (quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça e as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, 

sendo recomendável a substituição, pois as penas restritivas de direitos 

são adequadas para promover a recuperação do condenado. Assim, 

determino a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) 

restritivas de direito, sendo 01 (uma) consistente em prestação de 

serviços à comunidade, em local a ser estabelecido pelo Juízo das 

Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação, e 

limitação de final de semana, na forma do artigo 48, do Código Penal, 

ambas em local a ser estabelecido pelo Juízo das Execuções Penais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos
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 Cod. Proc.: 252915 Nr: 19787-65.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

condenar o acusado DAVI PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO, vulgo 

“Gordinho”, brasileiro, casado, autônomo, nascido aos 09/08/1989, natural 

de Peixoto de Azevedo/MT, filho de Davi Pimenta de Oliveira e Zilda 

Norberto da Silva, residente e domiciliado na Rua dos Cambarás, Quadra 

03, Lote 01, Jardim Novo Estado, nesta cidade de Sinop/MT, nas sanções 

previstas no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.Passo a dosimetria da 

pena.Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 

concluo que, no tocante à culpabilidade, é normal à espécie nada tendo a 

se valorar. O réu não possui antecedentes criminais. Não há elementos 

nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do 

Acusado.Assim, determino a substituição da pena privativa de liberdade 

por 02 (duas) restritivas de direito, sendo 01 (uma) consistente em 

prestação de serviços à comunidade, em local a ser estabelecido pelo 

Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora por dia de 

condenação, e limitação de final de semana, na forma do artigo 48, do 

Código Penal, ambas em local a ser estabelecido pelo Juízo das 

Execuções Penais.Declaro o perdimento da arma de fogo e das munições 

apreendidas (fl.16) em favor da União, o que faço com base no art. 91, 

inciso II, alínea “a”, do Código Penal, determinando as providências do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003.Transitada em julgado, expeça-se a competente 

guia de execução penal, acompanhada das peças necessárias para o 

encaminhamento à Vara de Execuções Penais, bem como ofício aos 

órgãos de registro, na forma de costume, inclusive ao Cartório Distribuidor 

e o Instituto Nacional de Identificação e ao Tribunal Regional Eleitoral do 

Estado de Mato Grosso.Formado o competente executivo de pena, 

remeta-o ao juízo competente. Após, ao arquivo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269570 Nr: 9517-45.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CONSTANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX DA SILVA PEREIRA, Cpf: 

02656689139, Rg: 20894023, brasileiro(a), convivente, vendedor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: [...]D I S P O S I T I V O Por todo o exposto, procedo à 

DESCLASSIFICACÃO do delito imputado na denúncia ao acusado BRUNO 

CONSTANTINO, brasileiro, natural de Sinop/MT, filho de Marlene 

Constantino Neves, nascido no dia 01/06/1994, atualmente segregado na 

Penitenciária Ferrugem (desta Comarca), para os crimes previstos no 

artigo 121, §2º, IV e no artigo 155, ambos do Código Penal e determino a 

remessa dos autos para a Primeira Vara Criminal desta Comarca, 

competente para processamento e julgamento do feito. Nos termos do 

artigo 201, §2º, do CPP, comuniquem-se os familiares da vítima, 

dando-lhes ciência desta sentença, para conhecimento. Após o trânsito 

em julgado, enviem-se os autos, COM URGÊNCIA, conforme acima 

determinado, e procedam-se às baixas e anotações de vezo nesta Vara, 

inclusive no Cartório Distribuidor. Notifiquem-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dispenso o 

registro, nos termos do §4º, do artigo 317, da CNGC/MT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karina Peres Duarte 

Carassa, digitei.

Sinop, 15 de dezembro de 2017

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 287328 Nr: 698-85.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE FARIA DE LIMA, DIONE DA SILVA 

SANTOS, JOYCE CAROLINA MIRANDA PELLENZ, KESSI JHONNY 

SIQUEIRA DARTORA, DORIVAL ODAIR VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:, 

GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:16948-MT, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar os d. advogados do 

teor da parte dispositiva da sentença, conforme segue;"Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o acusado ADRIANO FARIA DE LIMA, brasileiro, convivente, 

natural de Sinop/MT, nascido aos 10/09/1990, portador do RG nº 68221 e 

CPF nº 038.300.151-00, filho de Roseleide de Faria e Paulo de Lima, 

atualmente segregado no ergástulo público local, nas penas dos artigos 

157, §2º, I e II, do Código Penal e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13; KESSI 

JHONNY SIQUEIRA DARTORA, brasileiro, convivente, natural de Sinop/MT, 

nascido aos 29/01/1996, portador do RG nº 25898051, filho de Marivone 

Siqueira e Joracir Dartora, atualmente segregado no ergástulo público 

local, nas penas dos artigos 157, §2º, I e II, do Código Penal e art. 2º, §2º, 

da Lei nº 12.850/13; DIONE DA SILVA SANTOS, brasileiro, amasiado, 

pedreiro, natural de Cerejeiras/RO, nascido aos 03/11/1995, RG nº 

2921347-9 e CPF nº 702.476.772-30, filho de João José dos Santos e 

Roseli Rodrigues da Silva Santos, atualmente segregado no ergástulo 

público local, nas penas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal; JOYCE 

CAROLINA MIRANDA PELLENZ, brasileira, convivente, natural de 

Sinop/MT, nascida aos 19/03/1997, portadora do RG nº 22585397 e CPF 

nº 051.272.601-90, filha de Márcia de Miranda, atualmente segregada no 

ergástulo público de Colíder/MT, nas penas do art. 157, §2º, I e II, do 

Código Penal e ABSOLVER o acusado DORIVAL ODAIR VITORIANO, 

brasileiro, natural de Campo Grande/MT, nascido aos 01/04/1983, portador 

do RG nº 1791014-5 e CPF nº 520.621.202-49, filho de Luiz Vitoriano e 

Maria Pereira da Silva, com base no art. 386, VII, do CPP. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 315400 Nr: 17910-22.2017.811.0015

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TIAGO DIEGO ESTRELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO SERGIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando as declarações ora juntadas pela defesa, aliadas ao 

fato de que, ao menos neste momento processual, não foi possível 

verificar o liame subjetivo entre as armas apreendidas e a ocorrência dos 

roubos delineados no Boletim de Ocorrência de fls. 07/08 dos autos em 

apenso.Outrossim, para se manter a prisão cautelar, é necessário se 

fazer presente o “periculum in mora”, consubstanciado no fato de a 

segregação do réu ser necessária para garantir a ordem pública e a 

ordem econômica, bem como, por ser conveniente para a instrução 

criminal ou assegurar da aplicação da lei penal.Dessa forma, no caso sub 

examine, não subsistem as hipóteses em que se permite a prisão 

preventiva, mormente pelo acusado se tratar de réu primário e, ainda, ante 

a comprovação de residência fixa. Logo, impõe-se a revogação da 

medida, pois “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei 

admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”, à luz do art. 5º, inciso 

LXVI, da Constituição Federal.Posto isso, nos termos do artigo 5º, incisos 

LXV e LXXVIII, da CF, REVOGO a prisão preventiva decretada em 

desfavor TIAGO DIEGO ESTRELA.Expeça-se o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor do requerente.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 
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Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Às providências.Sinop/MT, 3 de 

janeiro de 2018.Rosângela Zacarkim dos SantosJuíza de Direito em Plantão 

Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 95684 Nr: 2712-57.2008.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATTIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718-MT

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na denúncia para ABSOLVER o a acusado MILTON MATTIOLLI do crime 

previsto no art. 155, §§ 3° e 4°, inciso II do Código Penal, com fundamento 

no art. 386, inciso V e CONDENA-LO como incurso nas sanções previstas 

no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 169856 Nr: 4976-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR CRISTIANO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Vistos,

 Intimem-se a Defesa para que se manifeste acerca do aditamento à 

denúncia oferecido pelo Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, 

com fundamento no artigo 384, §2°, do Código de Processo Penal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 310562 Nr: 14979-46.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI DIEGO MESQUITA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOSVSKI 

ALVES - OAB:OAB-MT 21114

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado 

Jackson Sockoloviski Alves, indicasdo pelo como seu defensor, para que 

no prazo de 10 dias apresente resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 314944 Nr: 17595-91.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUEDES CARRARA - 

OAB:MT/14.865

 Carta de Precatória nº 17595-91.2017.811.0015 – Código 314944

Vistos,

Estando em ordem a missiva, designo audiência para 23/02/2018, às 

14h30 min, ocasião em que será procedido o interrogatório do acusado, 

declinado à fl. 02.

Notifique-se o Ministério Público, Defesa e o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário para realização do ato deprecado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128853 Nr: 8068-62.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR MORAES GERVÁSIO, 

ALEXANDRE MARTINS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT/13.171

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO CESAR MORAES GERVÁSIO, Rg: 

105734337, Filiação: Adalcindo da Silva Gervásio e Lina Moraes Gervásio, 

data de nascimento: 27/10/1978, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

Telefone 66-9614-4384. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER a INTIMAÇÃO da pessoa acima qualificada para 

comparecer a SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI a ser 

realizada no dia 22/03/2018 às 8h30min no Edifício do Fórum da Comarca 

de Sinop-MT, no endereço sito abaixo.

Despacho/Decisão: Processo n° 8068-62.2010.811.0015Código n° 

128853Réus: Paulo Cesar Moraes GervásioAlexandre Martins 

LimaVistos,Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em 

desfavor de Paulo Cesar Moraes Gervásio e Alexandre Martins Lima, 

devidamente qualificados, para a apuração da prática dos crimes contra a 

vida descritos na inicial acusatória.Por oportuno, consigno que o pedido 

das defesas de fls. 1084 e 1086, atinente a não observância do prazo 

processual previsto no artigo 479 do CPP merece ser acolhido, razão pela 

qual resta prejudicada a realização da Sessão de Julgamento outrora 

aprazada. Considerando a não realização da Sessão de Julgamento, 

redesigno o ato para o dia 22/03/2018 às 08h30min.Expeça-se o 

necessário para a realização do ato.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TAYNARA SILVA 

ROCHA, digitei.

Sinop, 21 de dezembro de 2017

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 240021 Nr: 12026-80.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Dou o feito por saneado.Designo sessão para julgamento do acusado 

pelo Tribunal Popular do Júri, a realizar-se no dia 17/04/2018, com início às 

08h30min.Intimem-se o réu, seu Defensor e o ilustre Representante do 

Ministério Público, bem como as testemunhas arroladas pelas partes, para 

serem ouvidas em plenário.Providencie-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 306790 Nr: 12818-63.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO BELINI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS RAMOS FRANÇA - 

OAB:16.144-MT

 Vistos,

 Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelo acusado, 

bem como que seus argumentos se confundem com o mérito da ação 

penal e, portanto, deverão ser analisados em momento oportuno, designo 

audiência de instrução e julgamento a realizar-se no dia 19/03/2018, às 

13h45min, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de acusação 

e defesa, bem como será procedido o interrogatório do acusado.

Em tempo, no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva do 

réu, considerando a decisão proferida no "Habeas Corpus" interposto em 

seu favor, tenho que houve perda do objeto.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 312260 Nr: 15924-33.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON LOPEZ GONÇALVES DE 

SOUZA, LEANDRO DO ROSARIO KREUSCH, JEAN ERLICH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16.428/MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado 

Robson Rezende, indicado pelo réu como sendo seu defensor, para que 

no prazo de dez dias apresente resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 312456 Nr: 16072-44.2017.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marceli Petrazzini dos Santos, GHERLLY 

ARNALDO DE PAULA SIOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT

 Assim, considerando que a Defesa da acusada GHERLLY ARNALDO DE 

PAULA SIOLIN não logrou êxito em comprovar os requisitos previstos no 

artigo 318, inciso II, do Código Penal, sobretudo a extrema debilidade do 

estado de saúde da requerente, indefiro o pedido de conversão da prisão 

preventiva em domiciliar.Notifique-se o Ministério Público e a Defesa. 

Intime-se e se cumpra.Sinop/MT, 19 de dezembro de 2017.Rosângela 

Zacarkim dos SantosJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 313893 Nr: 16926-38.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO BEZERRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O-MT

 Carta de Precatória nº16926-38.2017.811.0015 – Código 313893

Vistos,

Estando em ordem a missiva, designo audiência para 19/01/2018, às 

14h20min, ocasião em que será procedido ao interrogatório do acusado, 

declinado à fl. 02.

Notifique-se o Ministério Público, Defesa e o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário para realização do ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 314449 Nr: 17262-42.2017.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA CIVIL DE SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA ARRUDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer 

elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos 

requisitos ensejadores da prisão, mantenho a prisão preventiva da 

indiciada LARISSA ARRUDA DOS SANTOS.Notifique-se o Ministério 

Público e a Defesa.Intimem-se, expedindo o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 315756 Nr: 18203-89.2017.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA CIVIL DE SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DIAS, JHONATAN JUNIOR DO REGO 

JORDANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HELEODORO 

BRANDÃO - OAB:19221/MT

 Vistos,.Posto isso, nos termos do art. 310, III, c/c 319, I e IV, ambos do 

Código de Processo Penal, CONCEDO, independentemente de fiança, A 

LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do indiciado JHONATAN JUNIOR DO 

REGO JORDANI, mediante cumprimento das medidas cautelares abaixo 

descritas, sob pena de revogação da benesse.a) comparecimento mensal 

em juízo, para informar e justificar suas atividades; b) proibição de 

ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do Juízo. Ademais, ante 

a ausência de notícias acerca da possibilidade do atuado arcar com o 

ônus da fiança, aplica-se ao caso o disposto no artigo 350 do Código de 

Processo Penal, assistindo-lhes o direito a liberdade provisória sem 

fiança.Posto isso, nos termos do art. 310, III, c/c 319, I e IV, ambos do 

Código de Processo Penal, CONCEDO, independentemente de fiança, A 

LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do indiciado DANIEL DIAS, mediante 

cumprimento das medidas cautelares abaixo descritas, sob pena de 

revogação da benesse.a) comparecimento mensal em juízo, para informar 

e justificar suas atividades; b) proibição de ausentar-se da Comarca sem 

prévia autorização do Juízo. Expeça-se o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA, devendo o flagrado ser, imediatamente, colocado em liberdade, 

salvo se por outro motivo estiver preso.Saem os presentes intimados. Com 

a distribuição do competente inquérito policial, traslade-se cópia desta 

decisão e arquive-se o feito, com as cautelas de praxe.Cumpra-se.Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Merielen de Souza Nobres 

(Assessora de Gabinete II), foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 119273 Nr: 11560-96.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE MEYER CAMILO, GUILHERME 

GLAUBER FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORRÊA RAMOS - 

OAB:MT-9.963, MARLY DE MOURA NOGUEIRA - OAB:17.585-MT, 

OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948/MT

 Pelo exposto, IMPRONUNCIO os acusados GUILHERME GLAUBER 

FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, CPF nº 026.664.501-12, filho 

de Rosilene Madalena Ferreira dos Santos, natural de Dom Aquino/MT, 

nascido aos 10/04/1988, com residência situada no logradouro de: Rua 11, 

nº 21, QD 10, ST D.2, Bairro Santa Terezinha II, Cuiabá/MT, e LAERTE 

MEYER CAMILO, brasileiro, solteiro, CPF nº 032.978.691-19, RG nº 

2038521 SSP MT, filho de Ilone Meyer e Orides Camilo, natural de Vera/MT, 

nascido aos 28/10/2017, domicílio não informado nos autos, da imputação 

que lhes fora feita na exordial, nos termos do artigo 414 do Código de 

Processo Penal, em face da inexistência de indícios suficientes de autoria, 

nada impedindo que, surgidas novas provas, reabra-se a investigação. Em 

tempo, determino a destruição da arma apreendida e depositada em Juízo 

à fl. 147, nos termo da Lei. Transitado em julgado, proceda-se às 

anotações devidas, comunicando-se aos órgãos competentes. 

Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 157309 Nr: 4430-84.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJADO, MFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:17.759-MT

 Vistos,

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor dos acusados Francisco Jhonatan Araujo de Oliveira e Maico 

Fernandes de Jesus.

À fl. 74 o acusado Maico aceitou o benefício da suspensão condicional do 
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processo.

Às fls. 82/86 o acusado Francisco Jhonatan Araujo de Oliveira foi 

condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §1° do Código Penal.

À fl. 104 fora determinada a intimação do acusado Maico para justificar o 

descumprimento das condições impostas às fls. 74, sob pena de 

revogação do benefício.

Às fls. 112/113 houve prorrogação do período de prova da suspensão 

condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) anos.

À fl. 176 aportou aos autos certidão, a qual dava conta da impossibilidade 

de intimar o réu acerca da decisão de fls. 112/113, posto que não foi 

localizado no endereço constante nos autos.

A douta Defesa foi intimada para informar o atual endereço do réu, no 

prazo de 05 (cinco) dias, deixando transcorrer o prazo in albis.

 É o relatório necessário.

Decido.

Preliminarmente, considerando que acusado MAICO FERNANDES DE 

JESUS deixou de cumprir as condições impostas à fl. 74, nos termos do 

artigo 89, §4º da Lei 9.099/95, REVOGO benefício da suspensão 

condicional do processo desde a data da decisão que prorrogou seu 

período de prova, visto que não foi localizado para ser intimado no 

endereço informado na oportunidade em que postulou pela mencionada 

prorrogação.

Por conseguinte, dando prosseguimento ao feito, decreto a revelia do 

acusado, nos termos do art. 367 do CPP, posto que colocou-se em lugar 

ignorado pelo juízo.

Outrossim, declaro encerrada a instrução processual e converto os 

debates em memoriais, os quais deverão ser apresentados pelas partes 

no prazo legal.

Dê-se vista dos autos às partes.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 192743 Nr: 14455-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SCOMPARIN - 

OAB:OAB/MT 21.803

 Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer 

elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos 

requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do 

acusado DENILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA.Notifique-se o Ministério 

Público e a Defesa.Intimem-se, expedindo o necessário para realização do 

ato designado nesta oportunidade. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 228941 Nr: 5003-83.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA FERREIRA, BRUNO FERREIRA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, JOSÉ MAGALHÃES PINHEIRO - OAB:20847

 Dessa forma, em se tratando de crime conexo, impõe-se que seja 

remetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Pelo exposto, PRONUNCIO os 

acusados SILVANA FERREIRA e BRUNO FERREIRA DA COSTA, já 

devidamente qualificados, como incursos no artigo 121, § 2°, incisos I 

(motivo torpe), III (meio cruel) e IV(recurso que dificultou a defesa da 

vítima) do Código Penal e artigo 244-B do ECA, a fim de que sejam 

submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, com 

fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal. Em tempo, 

analisando as circunstâncias do crime, in casu, narrada pelas 

testemunhas, tem-se que, em relação ao acusado Bruno Ferreira da 

Costa, evidencia-se a necessidade de manutenção da segregação 

cautelar, a fim de resguardar a ordem pública. Ressalta-se que a prisão 

preventiva faz-se necessária para preservar o meio social, evitando que, 

em liberdade, o acusado venha encontrar os mesmos estímulos que, em 

tese, os levaram a prática dos fatos. Assim, considerando que subsistem 

os motivos ensejadores da prisão preventiva do réu Bruno, exarados no 

decisum de fls. 614/617, quais sejam, conveniência da instrução criminal e 

para assegurar a aplicação da Lei Penal, determino que assim permaneça 

até a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. De igual sorte, 

permanecem inalterados os motivos ensejadores da prisão domiciliar da 

acusada Silvana Ferreira, conforme destacados no decisum de fls. 

649/650, pelo que a mantenho. Intimem-se, nos termos do artigo 420 do 

CPP. Ocorrendo a preclusão pro judicato, abram-se vista às partes para 

os fins do artigo 422 do CPP. Após, conclusos para a elaboração do 

relatório, bem como para a designação de Sessão de Julgamento a 

realizar-se pelo E. Tribunal do Júri. Expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 261580 Nr: 4635-40.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Designo sessão para julgamento do acusado pelo Tribunal Popular do Júri, 

a realizar-se no dia 12/04/2018, com início às 08h30min.Intimem-se o réu, 

seu Defensor e o ilustre Representante do Ministério Público, bem como as 

testemunhas arroladas pelas partes, para serem ouvidas em 

plenário.Providencie-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 287328 Nr: 698-85.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE FARIA DE LIMA, DIONE DA SILVA 

SANTOS, JOYCE CAROLINA MIRANDA PELLENZ, KESSI JHONNY 

SIQUEIRA DARTORA, DORIVAL ODAIR VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:, 

GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:16948-MT, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia para CONDENAR o acusado ADRIANO FARIA DE LIMA, 

brasileiro, convivente, natural de Sinop/MT, nascido aos 10/09/1990, 

portador do RG nº 68221 e CPF nº 038.300.151-00, filho de Roseleide de 

Faria e Paulo de Lima, atualmente segregado no ergástulo público local, 

nas penas dos artigos 157, §2º, I e II, do Código Penal e art. 2º, §2º, da Lei 

nº 12.850/13; KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA, brasileiro, convivente, 

natural de Sinop/MT, nascido aos 29/01/1996, portador do RG nº 

25898051, filho de Marivone Siqueira e Joracir Dartora, atualmente 

segregado no ergástulo público local, nas penas dos artigos 157, §2º, I e 

II, do Código Penal e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13; DIONE DA SILVA 

SANTOS, brasileiro, amasiado, pedreiro, natural de Cerejeiras/RO, nascido 

aos 03/11/1995, RG nº 2921347-9 e CPF nº 702.476.772-30, filho de João 

José dos Santos e Roseli Rodrigues da Silva Santos, atualmente 

segregado no ergástulo público local, nas penas do art. 157, §2º, I e II, do 

Código Penal; JOYCE CAROLINA MIRANDA PELLENZ, brasileira, 

convivente, natural de Sinop/MT, nascida aos 19/03/1997, portadora do 

RG nº 22585397 e CPF nº 051.272.601-90, filha de Márcia de Miranda, 

atualmente segregada no ergástulo público de Colíder/MT, nas penas do 

art. 157, §2º, I e II, do Código Penal e ABSOLVER o acusado DORIVAL 

ODAIR VITORIANO, brasileiro, natural de Campo Grande/MT, nascido aos 

01/04/1983, portador do RG nº 1791014-5 e CPF nº 520.621.202-49, filho 

de Luiz Vitoriano e Maria Pereira da Silva, com base no art. 386, VII, do 

CPP.

Passo a dosimetria da pena.

Em relação ao acusado ADRIANO FARIA DE LIMA

Quanto ao crime de roubo

No tocante à culpabilidade, verifica-se que o réu não agiu com dolo que 

ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida 
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no próprio tipo penal. Verifico que o réu registra antecedentes criminais 

(fl.182/183), todavia deixo de valorá-los neste momento. Acerca da 

conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para 

auferi-las. No tocante aos motivos do crime, não lhe favorecem, pois 

pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do 

patrimônio alheio mediante grave ameaça, contudo, tais circunstâncias são 

inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo 

penal. No que diz respeito às consequências, de igual forma, são 

inerentes ao tipo penal. O comportamento das vítimas, por sua vez, em 

nada influenciou na prática delituosa.

 Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 

59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 

10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que incide a circunstância 

atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código 

Penal, bem como registro a ocorrência da circunstância agravante da 

reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, eis que o acusado 

possui duas condenações com trânsito em julgado perante esta Comarca 

de Sinop/MT (Cód. 188161 e 193610). Destarte, conforme entendimento 

pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e 

atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem 

igualmente preponderantes. Ademais, verifico que restou uma das ações 

penais consideradas como reincidência, de modo que aumento a pena em 

1/6 (um sexto), alcançando o patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verificam-se as 

causas de aumento de pena previstas no § 2º, incisos I e II, do Código 

Penal, motivo pelo qual aumento a pena do acusado em 1/3 (um terço), 

atingindo a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo, vigente à época dos fatos.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo 

Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a 

detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do 

cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do 

período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de 

cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade 

com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, e teor da súmula 269 do STJ, 

devendo ser designada oportunamente audiência admonitória para fixação 

de suas condições.

Quanto ao crime de organização criminosa

 Verifica-se que no tocante à culpabilidade, é normal à espécie nada tendo 

a se valorar. Registra antecedentes criminais (fl.182/183), todavia deixo 

de valorá-lo neste momento. Não há elementos nos autos para perquirir a 

conduta social e a personalidade do acusado. No tocante aos motivos, 

circunstâncias e consequências do crime, não vislumbro meios para 

perquiri-los, muito menos com relação ao comportamento da vítima, eis que 

a vítima é a própria sociedade.

Diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena base no patamar de 03 

(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que incide a circunstância 

atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código 

Penal, bem como registro a ocorrência da circunstância agravante da 

reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, eis que o acusado 

possui duas condenações com trânsito em julgado perante esta Comarca 

de Sinop/MT (Cód. 188161 e 193610). Destarte, conforme entendimento 

pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e 

atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem 

igualmente preponderantes. Ademais, verifico que restou uma das ações 

penais consideradas como reincidência, de modo que aumento a pena em 

1/6 (um sexto), alcançando o patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico que não 

incidem causas de diminuição. Todavia, incide uma causa de aumento, 

referente ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 2º, §2º, da Lei 

12.850/13, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a 

definitiva em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 12 (doze) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à 

época dos fatos.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo 

Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o 

tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o 

regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o 

cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime 

inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Por fim, em atenção à regra insculpida no artigo 69, do Código Penal, somo 

as penas acima fixadas, encontrando a pena de 10 (dez) anos e 03 (três) 

meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade 

com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, e teor da súmula 269 do STJ, 

devendo ser designada oportunamente audiência admonitória para fixação 

de suas condições.

Em relação ao acusado KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA

Quanto ao crime de roubo

No tocante à culpabilidade, verifica-se que o réu não agiu com dolo que 

ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida 

no próprio tipo penal. Verifico que o réu não registra antecedentes 

criminais (fl.186). Acerca da conduta social e personalidade, não há 

elementos nos autos para auferi-las. No tocante aos motivos do crime, não 

lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em 

detrimento do patrimônio alheio mediante grave ameaça, contudo, tais 

circunstâncias são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime 

são inerentes ao tipo penal. No que diz respeito às consequências, de 

igual forma, são inerentes ao tipo penal. O comportamento das vítimas, por 

sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

 Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 

59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 

10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que incidem a circunstância 

atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I do Código Penal, 

todavia, deixo de valorá-la em virtude do teor da súmula 231, do STJ, eis 

que a pena-base encontra-se no mínimo legal.

 Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verificam-se as 

causas de aumento de pena previstas no § 2º, incisos I e II, do Código 

Penal, motivo pelo qual aumento a pena do acusado em 1/3 (um terço), 

atingindo a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 

(doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

vigente à época dos fatos.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo 

Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a 

detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do 

cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do 

período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de 

cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, de acordo com 

o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Quanto ao crime de organização criminosa

 Verifica-se que no tocante à culpabilidade, é normal à espécie nada tendo 

a se valorar. Não registra antecedentes criminais (fl.186). Não há 

elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do 

acusado. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do 

crime, não vislumbro meios para perquiri-los, muito menos com relação ao 

comportamento da vítima, eis que a vítima é a própria sociedade.

Diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena base no patamar de 03 

(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que incidem as circunstâncias 

atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, previstas 

no art. 65, I e III, “d”, do Código Penal, todavia, deixo de valorá-las em 

virtude do teor da súmula 231, do STJ, eis que a pena-base encontra-se 

no mínimo legal.

 Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico que não 

incidem causas de diminuição. Todavia, incide uma causa de aumento, 

referente ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 2º, §2º, da Lei 

12.850/13, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a 

definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à 
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época dos fatos.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo 

Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o 

tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o 

regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o 

cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime 

inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Por fim, em atenção à regra insculpida no artigo 69, do Código Penal, somo 

as penas acima fixadas, encontrando a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) 

meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade 

com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, e teor da súmula 269 do STJ, 

devendo ser designada oportunamente audiência admonitória para fixação 

de suas condições.

Em relação ao acusado DIONE DA SILVA SANTOS

 No tocante à culpabilidade, verifica-se que o réu não agiu com dolo que 

ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida 

no próprio tipo penal. Verifico que o réu registra antecedentes criminais 

(fl.184), todavia deixo de valorá-los neste momento. Acerca da conduta 

social e personalidade, não há elementos nos autos para auferi-las. No 

tocante aos motivos do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho 

fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio mediante 

grave ameaça, contudo, tais circunstâncias são inerentes ao tipo penal. 

As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. No que diz 

respeito às consequências, de igual forma, são inerentes ao tipo penal. O 

comportamento das vítimas, por sua vez, em nada influenciou na prática 

delituosa.

 Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 

59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 

10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que incide a circunstância 

atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código 

Penal, bem como registro a ocorrência da circunstância agravante da 

reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, eis que o acusado 

possui uma condenação com trânsito em julgado o qual possui processo 

de execução penal (Cód. 219099). Destarte, conforme entendimento 

pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e 

atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem 

igualmente preponderantes, de modo que mantenho a pena no patamar 

acima fixado.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verificam-se as 

causas de aumento de pena previstas no § 2º, incisos I e II, do Código 

Penal, motivo pelo qual aumento a pena do acusado em 1/3 (um terço), 

atingindo a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 

(doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

vigente à época dos fatos.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo 

Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a 

detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do 

cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do 

período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de 

cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade 

com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, e teor da súmula 269 do STJ, 

devendo ser designada oportunamente audiência admonitória para fixação 

de suas condições.

Em relação à acusada JOYCE CAROLINA MIRANDA PELLENZ

No tocante à culpabilidade, verifica-se que o réu não agiu com dolo que 

ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida 

no próprio tipo penal. Verifico que a ré não registra antecedentes criminais 

(fl.185). Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos 

autos para auferi-las. No tocante aos motivos do crime, não lhe 

favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em 

detrimento do patrimônio alheio mediante grave ameaça, contudo, tais 

circunstâncias são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime 

são inerentes ao tipo penal. No que diz respeito às consequências, de 

igual forma, são inerentes ao tipo penal. O comportamento das vítimas, por 

sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

 Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 

59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 

10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que incidem as circunstâncias 

atenuantes da menoridade relativa, prevista no art. 65, I do Código Penal, 

todavia, deixo de valorá-la em virtude do teor da súmula 231, do STJ, eis 

que a pena-base encontra-se no mínimo legal.

 Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verificam-se as 

causas de aumento de pena previstas no § 2º, incisos I e II, do Código 

Penal, motivo pelo qual aumento a pena do acusado em 1/3 (um terço), 

atingindo a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 

(doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

vigente à época dos fatos.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo 

Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a 

detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do 

cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do 

período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de 

cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, de acordo com 

o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, razão pela qual determino a imediata 

expedição de alvará de soltura, constando que a soltura não ocorrerá se 

por outro motivo estiver presa.

Outrossim, expeça-se o alvará de soltura em favor do acusado DORIVAL 

ODAIR VITORIANO, constando que a soltura não ocorrerá se por outro 

motivo estiver preso.

Com relação aos valores apreendidos aos autos à fl. 20/21, nos termos do 

artigo 120, do Código de Processo Penal, intime-se a vítima para que 

informe uma conta bancária para devolução. Transcorrido o prazo acima 

sem o comparecimento da vítima, determino, desde já, a doação dos 

valores à Fundação Livre para Viver – Funvida.

Quanto aos demais bens apreendidos (boné, pé de cabra e martelo) 

determino, desde já, a destruição, nos termos do art. 91, inciso II, alínea 

“a”, do Código Penal posto que os quais não mais interessam ao processo.

 Do mesmo modo, determino o perdimento do veículo VW/Gol, 16V plus, 

fabricação/modelo 2000/2001, cor prata, placa DDV-3559, Renavam 

00749341874, tendo em vista que este foi utilizado na prática do crime, a 

fim de transportar os cofres subtraídos da vítima, em observância ao teor 

do art. 91, II, “b”, do Código Penal.

Outrossim, determino a entrega do veículo automotor VW, modelo Gol, 1.6, 

Power, Placa DNO-8749, ano/modelo 2004/2005, cor preta, apreendido à 

fl. 20 para a vítima, tendo em vista que fora adquirido com dinheiro 

proveniente do crime, a fim de ressarcir parte dos danos sofridos por ela.

 Entretanto, no que tange ao veículo automotor Chevrolet/Prisma, 1.0 LT, 

fabricação/modelo 2015/2015, na cor preta, placa QBU 8279, Renavam 

01064844585, licenciado em nome de Luis Antônio Santos França, deixo 

de proceder a destinação do bem, considerando que não fora apreendido 

nesta urbe.

Ainda, condeno os réus ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Proceda-se as baixas quanto ao acusado DORIVAL ODAIR VITORIANO.

Transitada esta em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral e ao Instituto de 

Identificação e expeça-se Guia de Execução Penal, remetendo-se ao juízo 

competente.

Remetam-se cópia dessa decisão aos autos em apenso cód. 304400, em 

seguida, arquive-se o apenso.

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

Sinop/MT, 13 de dezembro de 2017.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 298567 Nr: 7519-08.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON JOAQUIM DA SILVA, THIAGO JOSÉ 

BALBINO DOMINGOS, WAGNER HENRIQUE SORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Código n° 298567

Vistos,

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 773 de 1153



 Certifique-se, a Secretaria, se o acusado WAGNER HENRIQUE SORIA 

manifestou-se após ser citado por edital.

Considerando a certidão de fl. retro, aguarde-se o seu cumprimento, 

atentando-se para a petição de fl. 198, a qual informa a renúncia da 

causídica constituída pelo acusado Thiago, devendo se fazer a retificação 

no Sistema Apolo quanto a esta informação. Após, conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se.

Sinop/MT, 16 de janeiro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 300308 Nr: 8626-87.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS, MRM, KAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Diante do exposto, considerando que não foram trazidos aos autos 

quaisquer elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento 

dos requisitos ensejadores da prisão, mantenho a prisão preventiva do 

indiciado JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 312, do 

Código de Processo Penal.No mais, prossiga-se no cumprimento das 

demais determinações exaradas em audiência (fl. retro). Após, voltem os 

autos conclusos para deliberações.Intimem-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 12 

de janeiro de 2018.Rosângela Zacarkim dos SantosJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 305327 Nr: 11769-84.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY INACIO SILVA, KAOANA THALYTA 

VALENTIN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado do réu 

Wesley Inacio Silva, para que no prazo de cinco dias apresente memoriais 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 306116 Nr: 12329-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON OLIVEIRA ALVES, WAGNER DA 

SILVA CAPILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21.747-MT

 Trata-se de ação penal instaurada em desfavor dos acusados CLEITON 

OLIVEIRA ALVES e WAGNER DA SILVA CAPILA pela prática do crime de 

homicídio qualificado. Da resposta à acusação Tendo em vista que não 

houve arguição de preliminares pelos acusados, nem mesmo antevejo 

hipótese de absolvição sumária, designo audiência de instrução e 

julgamento a realizar-se no dia 12 / 01 / 2018 às 14 h 00 min., ocasião em 

que serão inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, 

sucessivamente, realizado o interrogatório dos acusados. {...}

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 311852 Nr: 15709-57.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHODRYGO DE SOUZA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT, VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - OAB:MT- 17597

 Vistos,

Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelo acusado, 

nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no dia 07/02/2018 às 14h15min, 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de acusação, defesa e 

sucessivamente realizado o interrogatório do acusado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 312456 Nr: 16072-44.2017.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marceli Petrazzini dos Santos, GHERLLY 

ARNALDO DE PAULA SIOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT

 Vistos,

Trata-se de auto de prisão em flagrante das indiciadas MARCELI 

PETRAZZINI DOS SANTOS e GHERLLY ARNALDO DE PAULA SIOLIN, pela 

suposta prática do crime tipificado nos artigos 33 e 35, da Lei nº 

11.343/06.

Em seguida, a MMª Juíza assim se manifestou: “Destarte, considerando 

que em decisão proferida em sede de plantão judiciário fora homologado o 

flagrante e decretada a prisão preventiva em relação à autuada GHERLLY 

ARNALDO DE PAULA SIOLIN, proceda-se à expedição dos documentos e 

cumpra-se a decisão outrora prolatada. No tocante ao pedido de 

conversão em prisão domiciliar, em razão de alegadas enfermidades 

sofridas pela autuada, INDEFIRO, por ora, tal pleito, podendo o pedido ser 

reconsiderado a posteriori mediante juntada de documentos 

comprobatórios.

No que tange à autuada Marceli Petrazzini dos Santos, verifica-se que a 

decisão proferida em sede de plantão judiciário regionalizado homologou a 

prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória, sem fiança”.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM 

RELAÇÃO À FLAGRADA GHERLLY ARNALDO DE PAULA SIOLIN.

Comunique-se o juízo da execução penal para as medidas cabíveis.

Saem os presentes intimados.

 Com a distribuição do competente inquérito policial, traslade-se cópia 

desta decisão e arquive-se o feito, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Merielen de Souza Nobres 

(Assessora de Gabinete II), foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 313331 Nr: 16607-70.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVIN DOS SANTOS, FABIO GOMES DE 

ARRUDA, GELSO FISTAROL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B/MT, DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - 

OAB:22.471-MT, JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT

 Carta de Precatória nº. 16607-70.2017.811.0015 – Código 313331

Vistos,

Estando em ordem a missiva, designo audiência para 26/01/2018, às 

15h30 min, ocasião em que serão interrogados os denunciados declinados 

às fl. 02.

Notifique-se o Ministério Público, Defesa e o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário para realização do ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 315756 Nr: 18203-89.2017.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA CIVIL DE SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DIAS, JHONATAN JUNIOR DO REGO 

JORDANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HELEODORO 

BRANDÃO - OAB:19221/MT

 Vistos,Posto isso, nos termos do art. 310, III, c/c 319, I e IV, ambos do 

Código de Processo Penal, CONCEDO, independentemente de fiança, A 

LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do indiciado JHONATAN JUNIOR DO 

REGO JORDANI, mediante cumprimento das medidas cautelares abaixo 

descritas, sob pena de revogação da benesse.a) comparecimento mensal 

em juízo, para informar e justificar suas atividades; b) proibição de 

ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do Juízo. Expeça-se o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o flagrado ser, 

imediatamente, colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.Saem os presentes intimados. Com a distribuição do competente 

inquérito policial, traslade-se cópia desta decisão e arquive-se o feito, com 

as cautelas de praxe.Cumpra-se.Ademais, ante a ausência de notícias 

acerca da possibilidade do atuado arcar com o ônus da fiança, aplica-se 

ao caso o disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal, 

assistindo-lhes o direito a liberdade provisória sem fiança.Posto isso, nos 

termos do art. 310, III, c/c 319, I e IV, ambos do Código de Processo Penal, 

CONCEDO, independentemente de fiança, A LIBERDADE PROVISÓRIA em 

favor do indiciado DANIEL DIAS, mediante cumprimento das medidas 

cautelares abaixo descritas, sob pena de revogação da benesse.a) 

comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas 

atividades; b) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia 

autorização do Juízo. Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, 

devendo o flagrado ser, imediatamente, colocado em liberdade, salvo se 

por outro motivo estiver preso.Saem os presentes intimados. Com a 

distribuição do competente inquérito policial, traslade-se cópia desta 

decisão e arquive-se o feito, com as cautelas de praxe.Cumpra-se.Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Merielen de Souza Nobres 

(Assessora de Gabinete II), foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 316030 Nr: 212-66.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LEONI ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 316030

SENTENÇA

Vistos,

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, formulado por 

Leoni Arruda, por meio de advogado constituído, tendo por objeto o 

veículo, marca Volkswagen, modelo Gol, placa NJT-1208, ano 2008/2009, 

cod RENAVAM 00118531476, CHASSI 9BWAa05u19t167594.

 Às fls. 06/07 a requerente colacionou aos autos os documentos para 

comprovar a propriedade do veículo.

Às fls. 10/11 o Ministério Público se manifestou pelo deferimento do 

pedido.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

A questão não necessita maiores delongas.

 Inicialmente, a requerente comprovou a propriedade do objeto apreendido 

nos autos, conforme se infere dos documentos de fls. 06/07, de modo 

que, não existe dúvida quanto ao direito da reclamante.

Outrossim, conforme bem ressaltou o Parquet, não obstante, 

supostamente, o veículo tenha sido meio eventual utilizado pela indiciada 

para se deslocar até o local onde seria entregue o entorpecente 

encontrado em seu poder, não é possível considerar que o bem objeto do 

presente pedido seja considerado produto de crime.

Ademais, por ora, não antevejo interesso ao processo da manutenção de 

sua apreensão nos autos, razão pela qual, tenho que deve ser restituído.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c.c art. 120 e 

parágrafos do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

para determinar a imediata restituição do veículo, marca Volkswagen, 

modelo Gol, placa NJT-1208, ano 2008/2009, cod RENAVAM 

00118531476, CHASSI 9BWAa05u19t167594, apreendido nos autos ao 

requerente, lavrando-se o competente termo de restituição.

Notifique-se o Ministério Público e o Advogado.

Intime-se o requerente.

Após, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 249787 Nr: 18165-48.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO CESAR LOPES, CLEBER BOTESINI, 

JOHN LENON DE MORAIS, ANDERSON ORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almar Busnello - OAB:12213, 

FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:10082/MT, SAULO 

AUGUSTO C. DA R. BANDEIRA BASTOS - OAB:10525-MT

 Certifico e dou fé que o advogado Almar Busnello, fica devidamente 

INTIMADO a apresentar os memoriais finais no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 305441 Nr: 11851-18.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT/13.171

 Certifico e dou fé que o Advogado MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA, fica devidamente intimado a apresentar nestes autos as alegações 

finais na forma de memoriais no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 314158 Nr: 17077-04.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 Ação Penal - Código Apolo 314158

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 80/81, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro de 

2018, às 16h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se e requisite-se o acusado, intimando-se o seu advogado (fl. 40).

Requisitem-se os Policiais Militares.

Intimem-se a vítima e a testemunha (fl. 01-B/verso), devendo constar no 

mandado que deverão trazer os seus documentos de identificação no dia 

da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 09 de janeiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 276062 Nr: 13740-41.2016.811.0015
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Ação Penal - Código Apolo 276062

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 97/98-verso, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de março de 

2018, às 16h30min.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intime-se e requisite-se o acusado.

Requisitem-se os policiais militares.

Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas às fls. 1-D e 98, devendo 

constar no mandado que deverão trazer os seus documentos de 

identificação no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 15 de janeiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 304915 Nr: 11500-45.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO RODRIGUES MARQUES, MONICA 

CRISTINA FERREIRA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 Certifico e dou fé que o Advogado GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS, fica 

devidamente intimado a apresentar nestes autos as alegações finais na 

forma de memoriais no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 308288 Nr: 13649-14.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON LEITÃO MARTINS, DEBORA 

XAVIER MAXIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT, REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - OAB:235.135-SP

 Certifico e dou fé que o Advogado REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO, 

fica devidamente intimado a apresentar nestes autos as alegações finais 

na forma de memoriais no prazo de 05 (cinco)dias.

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 304746 Nr: 11377-47.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMAR DA SILVA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Marim de Oliveira 

- OAB:OAB/MT 20003-0, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123

 Vistos eVistos etc.

1 - Recebo o recurso de Agravo em execução, interposto pelo Ministério 

Público em 10.08.2017 (fls. 02), apenas no efeito devolutivo, pois 

tempestivo, conforme certificado pelo Sr Gestor à fl. 09.

2 - Dê-se vista ao recorrido para apresentar as contrarrazões, nos termos 

do artigo 588 do CPP.

3 - Após, venham conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 297193 Nr: 556-85.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER RUFINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Vistos.

 1- Ciente acerca do teor do petitório de fl. 202 e termo de renúncia de fl. 

203.

2- Intime-se o reeducando VALTER RUFINO DE SOUZA para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar sobre o patrocínio de seu processo, 

notadamente se pretende ser assistido pela Defensoria Pública, conforme 

determina o artigo 263 do Código de Processo Penal ou se pretende 

constituir advogado.

 3- Caso transcorra o prazo fixado sem qualquer manifestação por parte 

do reeducando, desde já fica nomeado, para a sua defesa, a Defensora 

Pública atuante neste Juízo, a qual deve ser intimada, pessoalmente, para 

manifestar nos autos.

 4- Outrossim, a fim de readequar a pauta de audiências desta Terceira 

Vara Criminal, antecipo a audiência de justificação marcada anteriormente, 

e, por conseguinte, designo o dia 05 de fevereiro de 2018, às 16h00min, 

como nova data e horário para a realização da solenidade.

 5 - Cientifiquem-se o Dr. Promotor de Justiça e a defesa acerca da 

audiência, bem como intime-se o reeducando para comparecer à 

solenidade, requisitando-o na penitenciária local.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 189489 Nr: 10841-75.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Vistos ... intime-se o douto causídico, Dr. Névio Pegoraro, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias ateste volição em prosseguir ou não na defesa 

do reeducando nestes autos, bem como para que, se for o caso, junte 

procuração nos autos no prazo de 10 (dez) dias.5 - Decorrido tal prazo, 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.6 - Havendo manifestação de 

interesse em prosseguir na defesa do reeducando nestes autos de PEP, 

com a consequente juntada de procuração, deverá o cartório anotar na 

capa dos autos e no sistema Apolo o nome do respectivo causídico, para 

fins de futuras intimações. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 298822 Nr: 7679-33.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CLEBER HIDALGO BENITEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Certifico e dou fé que considerando o permissivo legal, é a presente para 

intimar a Advogada Dra. CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB/MT 19.234/0 

e Dra. ANA PAULA KONZEN OAB/MT 22.394, para no prazo legal 

apresentarem as contrarrazões ao agravo em execução.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 522585 Nr: 25852-47.2017.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: VANELLE STABILITO MESQUITA HUFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanelle Stabilito Mesquita Huff 

- OAB:OAB/SP 334.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências n.º 25852-47.2017.811.0002 - 522585

Requerimento: Sr.ª Vanelle Stabilito Mesquita Huff

Vistos.

Autue-se como PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, diante da ausência de registro 

no Sistema Apolo do tipo de ação “Execução Provisória de Sentença” na 

Diretoria do Foro.

 À vista de que o Recurso interposto pela Sr.ª Vanelle Stabilito Mesquita 

Huff, nos autos do Pedido de Providências n.º 2422-03.2016.811.0002 – 

ID. 432442, foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo no dia 

30.6.2016 (CNGCE - parágrafo único, art. 8º), estando, atualmente no 

egrégio Tribunal de Justiça para análise, não há como proceder à 

execução provisória pretendida.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de execução provisória da sentença 

formulado por Vanelle Stabilito Mesquita Huff e DETERMINO o 

arquivamento dos autos, com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

 Juiz LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Diretor do Foro em substituição legal

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419710 Nr: 21858-79.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS, MARIA 

LÚCIA CORRÊA DE ALMEIDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Com a finalidade de solucionar conflitos de forma pacífica, foi criado no 

Tribunal de Justiça o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos. Como o seu caso pode resultar em acordo, 

solicitamos seu comparecimento à Sessão de Conciliação no dia, hora e 

local abaixo indicado:

Sessão de Conciliação

Data: 12.4.2016

Horário: 11h20

Sala: 2

Local: Av. Castelo Branco s/n°, Água Limpa, Várzea Grande-MT

Fórum da Comarca de Várzea Grande – MT – Centro de Solução de 

Conflitos – CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419710 Nr: 21858-79.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS, MARIA 

LÚCIA CORRÊA DE ALMEIDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Com a finalidade de solucionar conflitos de forma pacífica, foi criado no 

Tribunal de Justiça o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos. Como o seu caso pode resultar em acordo, 

solicitamos seu comparecimento à Sessão de Conciliação no dia, hora e 

local abaixo indicado:

Sessão de Conciliação

Data: 12.4.2016

Horário: 11h20

Sala: 2

Local: Av. Castelo Branco s/n°, Água Limpa, Várzea Grande-MT

Fórum da Comarca de Várzea Grande – MT – Centro de Solução de 

Conflitos – CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419710 Nr: 21858-79.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS, MARIA 

LÚCIA CORRÊA DE ALMEIDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Com a finalidade de solucionar conflitos de forma pacífica, foi criado no 

Tribunal de Justiça o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos. Como o seu caso pode resultar em acordo, 

solicitamos seu comparecimento à Sessão de Conciliação no dia, hora e 

local abaixo indicado:

Sessão de Conciliação

Data: 12.4.2016

Horário: 11h20

Sala: 2

Local: Av. Castelo Branco s/n°, Água Limpa, Várzea Grande-MT

Fórum da Comarca de Várzea Grande – MT – Centro de Solução de 

Conflitos – CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419710 Nr: 21858-79.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS, MARIA 

LÚCIA CORRÊA DE ALMEIDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Com a finalidade de solucionar conflitos de forma pacífica, foi criado no 

Tribunal de Justiça o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos. Como o seu caso pode resultar em acordo, 

solicitamos seu comparecimento à Sessão de Conciliação no dia, hora e 

local abaixo indicado:

Sessão de Conciliação

Data: 12.4.2016

Horário: 11h20

Sala: 2

Local: Av. Castelo Branco s/n°, Água Limpa, Várzea Grande-MT

Fórum da Comarca de Várzea Grande – MT – Centro de Solução de 

Conflitos – CEJUSC

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
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Numero do Processo: 4867-33.2012.811.0002 – Código 285755

AUTORA: MARIA DEUZANI AMARAL DA SILVA

INTERDITANDA: MARIANE MAYARA AMARAL DA SILVA

(...)Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e 

DECRETO A INTERDIÇÃO parcial de Mariane Mayara Amaral da Silva, 

brasileira, solteira, filha de Maria Deuzani Amaral da Silva e Edgar Candido 

da Silva, nascida em Várzea Grande/MT, em 08/09/1991, portador do RG 

n.º 1742195-0 SJSP/MT e CPF nº 025.355.111-00, residente e domiciliada 

à Rua Raimundo Geraldo dos Anjos, quadra 17, lote 20, bairro Parque do 

Lago em Várzea Grande - MT, declarando-a relativamente incapaz, na 

forma do artigo 4º, inciso Iii, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1.767, inciso i e seguintes do mesmo diploma legal, nomeio, neste ato como 

curador da interdita o Sr. Edgar Candido da Silva, que deverá prestar 

compromisso por termo, em livro próprio. Consigno que os limites da 

curatela não abrangem a disposição de bens móveis e imóveis da interdita, 

dispensando-se a especialização de hipoteca legal. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, parágrafo 3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, inciso III, segunda parte, do Código Civil, inscreva-se a presente 

no registro de pessoas naturais, publicando-se no sítio do tribunal e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome 

da interdita e do curador e a causa da interdição. Cientifique-se o 

representante do Ministério Público. P.I.C.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

Numero do Processo: 10670-31.2011.811.0002 – código 267765

AUTOR: ERONILDO LIMA DE MORAES

INTERDITANDA: NATALINA MARIA MORAES

(...)Diante do exposto, defiro o pedido inicial e torno definitiva a decisão de 

fls. 26 e, como consequência, torno definitiva a curatela exercida pelo Sr. 

Eronildo lima de Moraes que deverá prestar compromisso por termo, em 

livro próprio, ficando desde já dispensada de especializar hipoteca legal, 

face à sua inconteste idoneidade. Exercerá o requerente o encargo de 

curador de sua irmã, podendo representá-la em todos os efeitos e atos de 

sua vida civil, inclusive, previdenciários, exceto para contrair empréstimos 

e alienar bens, sendo que para tanto, necessária autorização judicial. 

Tome-se por termo o compromisso (CPC, art. 759, §1º do CPC). Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro Civil 

e publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela. Cientifique-se o Ministério Público. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

Numero do Processo: 10154-69.2015.811.0002 – código 397822

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERDITANDA: LELIANE DIAS DE OLIVEIRA

(...) Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e 

DECRETO A INTERDIÇÃO total de Leliane dias de Oliveira, brasileira, 

solteira, filha de Maria Lucia Oliveira e José Ancelmo de Oliveira, nascida 

em Várzea Grande/MT, em 05/05/1974, portador do RG n.º 769.638 

SJSP/MT e CPF nº 782.346.201.00, residente e domiciliada à Rua 42, 

quadra 32, casa 07, bairro Jardim Primavera, Várzea Grande - MT, 

declarando-a relativamente incapaz, na forma do artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1.767, inciso i e seguintes do mesmo 

diploma legal, nomeio, neste ato como curadora da interdita a Sra. Cristiane 

dias de Oliveira, que deverá prestar compromisso por termo, em livro 

próprio. Consigno que os limites da curatela não abrangem a disposição de 

bens móveis e imóveis do interdito, dispensando-se a especialização de 

hipoteca legal. Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, segunda parte, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, 

publicando-se no sítio do tribunal e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias, constando do edital o nome da interdita e da curadora e a 

causa da interdição. Cientifique-se o representante do Ministério Público. 

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

PJe: 1006508-63.2017.8.11.0002

REQUERENTE: ELIZA PAULINA DA SILVA

INTERDITADA: DOMINGAS OLIVEIRA DA SILVA

(...) Ante o exposto e pelo mais, que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e DECRETO A INTERDIÇÃO de DOMINGAS 

OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade 

044636 SSP-MT, inscrita no CPF: 229.838.301-44, residente e domiciliada a 

Rua Aragarças, Nº 173, Bairro Canelas, no município de Várzea Grande – 

MT, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do ARTIGO 4º, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL, e 

de acordo com o ARTIGO 1.767, INCISO I E SEGUINTES DO MESMO 

DIPLOMA LEGAL, nomeio, neste ato como curadora da interditanda a 

requerente – ELIZA PAULINA DA SILVA, que deverá prestar compromisso 

por termo, em livro próprio. Em obediência ao disposto no artigo 755, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do 

Código Civil, inscreva-se a presente no registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 03 vezes, com intervalo de dez dias. 

Cumpra-se. Saem os presentes intimados e cientificados. 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007239-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO ARANTES FERREIRA OAB - MT5920/O (ADVOGADO)

JULIANA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0007920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (RÉU)

W. M. J. (RÉU)

 

Vistos. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. Como se sabe, os 

embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões, corrigir erros materiais ou esclarecer obscuridades porventura 

encontradas no comando decisório. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou 

infringente do julgado” (Código de Processo Civil comentado e legislação 

processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, não se prestam os embargos de 

declaração a lograr efeito infringente, em regra, modificando o julgado. Na 

verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades, erros materiais 

ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos 

declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do 

julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. Nesse 

sentido, colhe-se o seguinte aresto: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. FLAGRADO O DEFEITO SÃO ACOLHIDOS OS EMBARGOS. 

Acolhem-se os embargos de declaração que tem como finalidade suprir 

omissão que maculava a decisão embargada. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069984185, 

Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir 

Felippe Schmitz, Julgado em 22/09/2016). Assim o sendo, tenho que não 

assiste razão à embargante quanto à alegada omissão, tendo em vista 

que, de fato, a decisão prolatada por este Juízo foi lastreada por 

entendimentos doutrinários, legais e jurisprudenciais, já esposados em 

outras oportunidades. Verifica-se que a embargante pretende modificar a 

decisão embargada para que seja reanalisado o pedido posto na exordial, 

conquanto almeja a concessão da tutela de urgência para fins de 

implementação de benefício previdenciário face ao Estado de Mato 

Grosso. Todavia, tal pedido, em verdade, visa a reapreciação da matéria 

inicialmente veiculada, o que atrai, como dito, a competência das Fazendas 

Públicas. Depreende-se que a embargante, na realidade, por não se 

conformar com o teor do aresto embargado, pretende uma nova análise, 

um novo julgamento. Não há, nesse aspecto, que se falar em aplicação do 

disposto no artigo 1.024, § 4º, do Código de Processo Civil. Assim, como 
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dito alhures, improcedem os embargos interpostos. Nesse sentido 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO 

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os 

termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na 

sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 

2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do 

novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não 

merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter 

infringente. 3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de 

inconformismo ou à rediscussão do julgado que não conheceu do agravo 

interno, em virtude da incidência da Súmula nº 182 do STJ. 4. Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 824.209; 2015/0300830-8; 

MT; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 15/12/2016) Diante do 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta: I- Julgo improcedentes os 

embargos de declaração opostos contra a decisão constante do evento 

n.º 10297461. II- Intimem-se. III- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007150-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SEMENOV (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO APARECIDO DOS SANTOS (RÉU)

 

VISTOS.I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II).II- 

Arbitro os alimentos provisórios no valor de 40% do salário mínimo, 

devidos a partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, e 

creditado na conta bancária indicada nos autos em nome da genitora da 

menor (Lei n.º 5.478/68, artigo 4º).III- Cite-se o requerido, no endereço 

constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 01/11/2017, às 13:30 horas, 

nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se.IV- Saliento que o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, 

§1º, do CPC/2015).VII- Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º e §9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.VIII- Não havendo a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para contestação, 

nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.IX- Concedo os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.X- Notifique-se o Ministério Público.XI- Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006993-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELINHA DE MORAES E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZENIR APARECIDA DA COSTA VIANA (RÉU)

 

Vistos.I- Designo audiência de conciliação (artigo 165, § 3º c/c 695 do 

CPC) para o dia 16/11/2017, às 16:30 horas.II- Cite-se e intime-se a parte 

requerida para comparecer, acompanhada de advogado(a) ou 

Defensor(a) Público(a) (art. 334, §9º do CPC), bem como para contestar a 

presente ação, em caso de não haver autocomposição (art. 335, I do 

CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da audiência de 

conciliação.III-Cientifique-se a parte requerida que, se assim lhes 

aprouver, deverá expressamente informar em petição o desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, 

CPC).IV-Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurando ao requerido o direito de examinarem seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015).V-Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º do art. 334, do 

CPC/2015.VI-Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 

15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.VII- 

Concedo ao requerente a assistência judiciária gratuita (art. 98 do 

CPC).VIII- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006402-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos.I- Estes autos correrão em SEGREDO DE JUSTIÇA (art. 189 CPC).II- 

Designo audiência de Mediação/conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) 

para o dia 9/11/2017, às 13h00m (horário oficial de MT).III- Cite-se e 

intime-se, o requerido, para comparecer, acompanhado de advogado (art. 

334, §9º do CPC), bem como para contestar a presente ação, em caso de 

não haver autocomposição (art. 335, I do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) 

DIAS, a contar da audiência de mediação/conciliação.IV- Cientifique-se o 

requerido que, se assim lhe aprouver, deverá expressamente informar em 

petição o seu desinteresse na realização da audiência de mediação, no 

prazo de 10 de antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, 

segunda parte, CPC).V- Intime-se a parte Requerente, na pessoa do seu 

advogado, para comparecer em audiência de mediação (art. 334, §3º do 

CPC).VI- Em caso de autocomposição será a mesma reduzida a termo e 

homologada por sentença (art. 334, §11, do CPC).VII- Indefiro, por ora, o 

pedido de fixação de alimentos, pois o acolhimento do pedido de alimentos 

dependerá do resultado do pedido de investigação de paternidade.VIII- 

Concedo à requerente a assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC).IX- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001835-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA DOS SANTOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO TADEU NUNES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Designo audiência de Mediação/conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º 

do CPC) para o dia 1º/01/2018, às 14:00 horas. II- Desentranhe-se o 

mandado de citação para cumprimento no endereço fornecido na petição 

id. 9516824. III- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008515-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. D. S. (AUTOR)

G. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. S. (RÉU)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Os alimentos, ao serem fixados devem respeitar ao binômio 

possibilidade x necessidade, procurando dividir a responsabilidade entre 

os genitores, de acordo com as necessidades dos menores e as 

possibilidades dos pais e, considerando inexistir provas dos rendimentos 

auferidos pelo requerido, Arbitro os alimentos provisórios no valor de 30% 

(trinta por cento) do SALÁRIO MÍNIMO, devidos a partir da citação, 
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devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, diretamente à representante 

legal do(a) autor(a) (Lei n.º 5.478/68, artigo 4º). III- Cite-se o requerido, no 

endereço constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência 

de conciliação/mediação que designo para o dia 6/2/2018, às 13h30min 

(horário oficial de MT), nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. 

IV- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao requerido o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). V- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC/2015. VI- Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC/2015. VII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. VIII- Notifique-se o 

representante do Ministério Público. IX- Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008406-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. A. D. O. F. (REQUERIDO)

 

VISTOS.I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II).II- 

Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial, os 

quais não fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito 

liminar; primando-se por evitar reiteradas mudanças bruscas da situação 

fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida pessoal do menor 

(Doutrina da Proteção Integral) em mero juízo sumário de cognição e; 

analisando os argumentos despendidos pelo requerente a fim de justificar 

o pedido, verifico que não estão presentes os requisitos necessários e 

autorizadores a conceder a vindicada tutela, posto que não restou 

demonstrada a ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo decorrente da demora da prestação jurisdicional, razão pela 

qual, postergo a análise do pedido de tutela para depois de produzida a 

perícia técnica.III– Assim, dentro do poder geral de cautela, previsto no art. 

297 do CPC, determino a realização de Estudo Psicológico e Social no 

domicílio do requerente e da requerida, sem prévio aviso, consoante o 

artigo 167 do ECA, aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, 

afetivas, sociais e psicológicas para criação e educação da criança. Em 

laudo circunstanciado. Prazo 15 (quinze) dias.IV- Cite-se a requerida, no 

endereço constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência 

de conciliação/mediação que designo para o dia 6/2/2018, às 

14h00m(Horário Oficial de MT), nos termos do art. 695, do CPC/2015. 

Intime(m)-se.V- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia 

da petição inicial, assegurado ao requerido o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015).vI- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC/2015.VII- Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC/2015.VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015.IX- Notifique-se o Ministério 

Público.X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009105-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. S. (RÉU)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Arbitro os alimentos provisórios no valor de 25% (vinte e cinco por 

cento) do salário mínimo, devidos a partir da citação, devendo ser pago, 

todo dia 10 de cada mês, mediante desconto na folha de pagamento do 

requerido e creditado na conta corrente indicada nos autos, em nome da 

genitora do menor (Lei n.º 5.478/68, artigo 4º). III- Cite-se o requerido, no 

endereço constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência 

de conciliação/mediação que designo para o dia 15/02/2018, às 16:00 

horas, nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. IV- Saliento que 

o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência 

e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado 

ao requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 

695, §1º, do CPC/2015). VII- Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º e §9º, ambos do art. 334, do CPC/2015. VIII- Não havendo a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para contestação, 

nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. IX- Concedo os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. 

X- Oficie-se o órgão empregador – indicado na inicial, para que seja 

efetuado o desconto na folha de pagamento do requerido, por ocasião do 

pagamento de seu salário, depositando-se o valor na conta do 

representante legal do autor, bem como, para que envie a este Juízo, no 

prazo de 10 dias, os três últimos holerites do alimentante, ou informações 

sobre os seus vencimentos, sob pena de tipificar delito do artigo 22, § 

único, da Lei de Alimentos (LA, art. 4°, § 7°). XI- Notifique-se o Ministério 

Público. XII - Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007150-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SEMENOV (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO APARECIDO DOS SANTOS (RÉU)

 

Vistos em correição. I- Desentranhe-se o mandado de citação para 

cumprimento no endereço fornecido no id. 10377334. II- Redesigno o dia 

16/02/2017, às 16:00 horas para audiência de conciliação/mediação. III- 

Cite-se. IV- Intimem-se. V- Cientifique-se o MP. VI- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004118-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. T. T. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT0014442A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. B. (REQUERIDO)

 

Visto. A audiência restou prejudicada ante a ausência da requerida. 

Objetivando o prosseguimento dos feito, defiro o pedido feito nesta 

oportunidade e, após informação nos autos sobre o cumprimento ou não 

da missiva, concedo vista dos autos a advogada da parte autora pelo 

prazo do artigo 218, § 3º do CPC. Desta audiência saem os presentes 

intimados. Adote o Senhor Gestor as providências pertinentes inclusive 

certificando o cumprimento ou não do objeto da precatória. Cumpra-se. M

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009112-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY LUIZ DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Claudemi Ferreira Barbosa (RÉU)
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VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Os alimentos, ao serem fixados devem respeitar ao binômio 

possibilidade x necessidade, procurando dividir a responsabilidade entre 

os genitores, de acordo com as necessidades das menores e as 

possibilidades dos pais e, considerando inexistir provas dos rendimentos 

auferidos pelo requerido, Arbitro os alimentos provisórios no valor de 50% 

(cinquenta por cento) do SALÁRIO MÍNIMO, devidos a partir da citação, 

devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, diretamente à representante 

legal do(a) autor(a) ou depositado na conta bancária aberta para esse fim 

(Lei n.º 5.478/68, artigo 4º). III- Oficie-se à Caixa Econômica Federal 

requisitando a abertura de conta poupança em nome da mãe das menores, 

para fins de depósito e movimentação dos alimentos. IV- Cite-se o 

requerido, no endereço constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, 

para audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 

20/02/2018, às 15h30min (horário oficial de MT), nos termos do art. 695, 

do CPC/2015. Intime(m)-se. V- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o 

representante do Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006532-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. G. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. D. S. (REQUERIDO)

 

Vistos I- Designo audiência de conciliação (artigos 165, §§ 2º c/c 695 do 

CPC) para o dia 21/02/2018, às 13:30 horas. II- Cite-se e intime-se a parte 

requerida para comparecer, acompanhada de advogado(a) ou 

Defensor(a) Público(a) (art. 334, §9º do CPC), bem como para contestar a 

presente ação, em caso de não haver autocomposição (art. 335, I do 

CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da audiência de 

conciliação. III- Cientifique-se a parte requerida que, se assim lhes 

aprouver, deverá expressamente informar em petição o desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, CPC). 

IV- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurando ao requerido o direito de examinarem seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). V- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º do art. 334, do 

CPC/2015. VI- Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 

15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. VII- 

determino a realização de Estudo Psicológico e Social no domicílio do 

requerente e da parte requerida, sem prévio aviso, consoante o artigo 167 

do ECA, aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas, 

sociais e psicológicas para criação e educação dos menores. Em laudo 

circunstanciado. Prazo dez (10) dias. VIII- Concedo ao requerente a 

assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC). IX- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006797-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT0008649A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS VINICIUS DE SOUZA COSTA (REQUERIDO)

EMANOEL LUCAS DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

EMANUELY FERNANDA DE ALMEIDA COSTA (REQUERIDO)

MARIELE MARIA DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

EMANUEL ALVES DA COSTA (REQUERIDO)

 

Vistos I- Designo audiência de conciliação (artigos 165, §§ 2º c/c 695 do 

CPC) para o dia 21/02/2018, às 14:00 horas. II- Cite-se e intime-se a parte 

requerida para comparecer, acompanhada de advogado(a) ou 

Defensor(a) Público(a) (art. 334, §9º do CPC), bem como para contestar a 

presente ação, em caso de não haver autocomposição (art. 335, I do 

CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da audiência de 

conciliação. III- Cientifique-se a parte requerida que, se assim lhes 

aprouver, deverá expressamente informar em petição o desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, CPC). 

IV- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurando ao requerido o direito de examinarem seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). V- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º do art. 334, do 

CPC/2015. VI- Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 

15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. VII- 

Concedo ao requerente a assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC). 

VIII- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008467-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON NOGUEIRA DEMARQUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALMEIDA PIRES DE MIRANDA OAB - MT17650/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLAS RAFAEL DEMARQUI (RÉU)

 

VISTOS. Trata-se de Ação de Exoneração de aliemntos com Pedido de 

Tutela Antecipada, sustentando, o autor Adilson nogueira Demarqui, em 

síntese, que foi condenado à prestação de alimentos ao Requerido nicolas 

Rafael Demarqui no patamar de 51% do salário mínimo. Aduz que o 

requerido já completou a maioridade. Aduz ainda que constituiu nova 

família e que seu filho, do atual casamento, estaria com problemas graves 

de saúde. Desse modo, requereu a antecipação dos efeitos da tutela 

pleiteada, a fim de exonerá-lo da obrigação alimentar. É o relatório. Decido. 

Entendo conveniente registrar, em síntese, que o dever de sustento diz 

respeito ao filho menor e vincula-se ao poder familiar (artigos. 1.566, 

inciso IV e 1.568 do Código Civil). Cessado o Poder Familiar pela 

maioridade ou pela emancipação, cessa consequentemente este dever, 

começando daí, a obrigação alimentar, não mais vinculada ao pátrio poder, 

mas sim decorrente de parentesco, representando uma obrigação mais 

ampla que tem seu fundamento no artigo 1.696 do Código Civil. Assim, sem 

confundir as obrigações alimentares, tem-se que com a aquisição da 

maioridade faz-se presumir não mais necessitar, o alimentado, do 

pensionamento. É certo, também, que a maioridade por si só não é 

excludente da obrigação alimentar, porém, uma vez atingida, para que a 

mesma permaneça, necessário se faz a demonstração pelo alimentado, da 

efetiva necessidade na continuidade dos alimentos, desta feita em 

detrimento do parentesco. Embora o poder familiar cesse com a 

maioridade do filho, e com isso cesse também o dever de sustento, 

persiste a relação parental, que pode, de forma excepcional, justificar a 

fixação ou a manutenção do encargo alimentar, como decorrência do 

dever de solidariedade. Ademais, a jurisprudência tem admitido a dilação 

do dever alimentar até a idade de 24 anos, desde que o alimentado esteja 

cursando ensino médio, técnico ou superior, ou seja, comprove sua 

necessidade. No caso dos autos o requerido não ultrapassou a idade tida 

como limite e mais, o requerente não comprovou se o mesmo estaria 

estudando ou não mais necessitaria dos alimentos prestados, de forma 

que entendo que a antecipação de tutela pretendida deve ser indeferida. E 
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para tanto, o Código de Processo Civil inovou ao suprimir a diferenciação 

existente entre os requisitos necessários ao deferimento da tutela cautelar 

e da tutela antecipada. Hodiernamente, o que se tem é a chamada Tutela 

de Urgência, que pode ter natureza satisfativa ou assecuratória. Para o 

deferimento da tutela de urgência exige-se (CPC/2015, artigo 300): a) 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Cassio Scarpinella Bueno, sobre 

o tema, assim leciona: “A concessão da Tutela Provisória de Urgência 

pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do 

resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir 

prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, 

ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente 

economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo 

Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24). 

Compulsando os autos, vislumbra-se, como mencionado alhures, a 

inexistência do pressuposto que caracteriza a tutela de urgência 

provisória, consoante a prova documental acostada aos autos, eis que 

não há subsídios suficientes para se deferir a pretensão do requerente, 

além do que, não há prova de que o requerido esteja exercendo atividade 

remunerada, seja casado ou viva em união estável ou tenha condições de 

manter-se, ou seja, não tenha deixado de necessitar dos alimentos que lhe 

são prestados pelo pai/requerente. Nesta ótica: EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS - Pedido de tutela antecipada - Indeferimento - Manutenção - 

Ausência dos pressupostos legais - As alegações da inicial retratam 

situação de penúria financeira, mas sem prova suficiente desse fato - 

Levando em conta os interesses em jogo no processo e o caráter vital da 

pensão para o custeio de necessidades básicas, nada recomenda, desde 

logo e antes de um panorama mais abrangente das provas, se proceda à 

brusca suspensão dos alimentos. Recurso não provido (TJSP - 37ª 

Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº. 990.10.277125-3 - 

Relator Desembargador Francisco Loureiro - Acórdão de 05 de agosto de 

2010, publicado no site do TJSP, sem grifo no original). Portanto, não se 

encontra presente o requisito da probabilidade do direito nesta fase de 

cognição sumária. Contudo, há a necessidade da conjunção de todos os 

requisitos para concessão da tutela de urgência, assim, analiso os demais 

requisitos. No que tange ao perigo de dano, este também não se encontra 

presente, posto que uma vez que paga a prestação alimentícia em 

questão, que ora pretende-se exonerar, o requerente não será ressarcido 

nos valores pagos, ainda que a demanda venha a ser julgada procedente, 

eis que são irrepetíveis. Portanto, não evidenciados os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, de modo que, o indeferimento do pedido 

é medida que se impõe. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, uma vez que ausentes os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito invocado, forte no artigo 300, “caput”, CPC/2015. 

Determino as seguintes providências: I- Processe-se em segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- Cite-se o requerido, no endereço 

constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 21/02/2018, às 14:30 horas, 

nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. III- Saliento que o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à 

requerida o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, 

§1º, do CPC/2015). IV- Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, do art. 334, do CPC/2015. V- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VI- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. VII- Notifique-se o 

Ministério Público. VIII- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008812-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853/O (ADVOGADO)

VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA OAB - MT9430/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. (REQUERIDO)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Ad cautelam, com fundamento no art. 297 do CPC, determino a 

realização de Estudo Psicológico e Social no domicílio do requerente e da 

parte requerida, sem prévio aviso, consoante o artigo 167 do ECA, 

aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e 

psicológicas para criação e educação da criança. Em laudo 

circunstanciado. Prazo 20 (vinte) dias. III- Fixo, a título de alimentos 

provisórios, o equivalente a 30% do salário mínimo vigente no país, 

conforme oferecido pelo alimentante, mediante depósito na conta bancária 

de titularidade da representante legal da menor, a ser indicada nos autos 

(Lei n.º 5.478/68, artigo 4º). IV- Cite-se a requerida, no endereço 

constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 21/02/2018, às 15:30 horas, 

nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. V- Saliento que o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, 

§1º, do CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou 

não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o 

Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005228-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

KERGINALDO ALMEIDA CRUZ OAB - MT10598/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. P. (RÉU)

W. A. P. (RÉU)

P. A. P. F. (RÉU)

J. R. P. (RÉU)

 

Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra a r. 

decisão (id. 10065754), ao argumento que referido comando estaria 

eivado de omissão e/ou obscuridade, posto que a fundamentação da 

decisão não se manifestou os pedidos de tutela. Assim, pugna pelo 

acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja 

sanada a aludida omissão e/ou obscuridade. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Conheço dos embargos, 

posto que tempestivos. Como se sabe, os embargos de declaração têm a 

finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas no comando decisório. Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de 

completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, 

não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, 

modificando o julgado, puramente. Na verdade, a existência efetiva de 

omissões, obscuridades, erros materiais ou contradições é que delimita o 

núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a 

complementação do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional 

aquelas máculas. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FLAGRADO O DEFEITO SÃO ACOLHIDOS 

OS EMBARGOS. Acolhem-se os embargos de declaração que tem como 

finalidade suprir omissão que maculava a decisão embargada. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

70069984185, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 22/09/2016). Assim o sendo, 

tenho que não assiste razão à embargante quanto à alegada omissão, 
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tendo em vista que, de fato, a decisão prolatada por este Juízo atacou 

todos os pontos lançados na narrativa exordial, especialmente os 

entrelaçados às tutelas pretendidas, eis que o indeferimento das mesmas 

é corolário lógico do não recebimento da ação na forma pretendida, ou 

seja, o indeferimento da cumulação da maneira preconizada e recebimento 

da ação apenas com fito declaratório, gera, por conseguinte, o 

indeferimento das tutelas pretendidas. Verifica-se que a embargante 

pretende modificar a decisão embargada para que seja reanalisado o 

recebimento da ação na forma pretendida, eis que deferindo as tutelas, 

conforme pretende, estar-se-ia a aceitando a cumulação de pedidos, 

razão pela qual não se pode acatar os presentes embargos. Feito esse 

relato processual, depreende-se, que a embargante na realidade, por não 

se conformar com o teor da decisão embargada, pretende uma nova 

definição da forma como será recebida a ação, o que não se compadece 

com o rito estabelecido no processo civil para embargos declaratórios. 

Assim, como dito alhures, improcedem os embargos interpostos. Nesse 

sentido PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO 

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os 

termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na 

sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 

2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do 

novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não 

merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter 

infringente. 3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de 

inconformismo ou à rediscussão do julgado que não conheceu do agravo 

interno, em virtude da incidência da Súmula nº 182 do STJ. 4. Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 824.209; 2015/0300830-8; 

MT; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 15/12/2016) Diante do 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta: I- Julgo improcedentes os 

embargos de declaração (id. 10202264). II- Intimem-se. III- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006402-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. I- Designo audiência de Mediação/conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º 

do CPC) para o dia 21/02/2018, 14h30m (horário oficial de MT). Expeça-se 

o necessário. Saliente-se que a citação com hora certa é uma especial 

forma de citação por oficial de justiça, sendo desnecessária nova 

determinação judicial nesse sentido para que se realize, podendo o oficial 

de justiça, atendidos os pressupostos correlatos, dela se utilizar de ofício. 

Para que se legitime, no entanto, tem o oficial de ter procurado o citando 

por duas vezes em dias e horários distintos, não o encontrando (STJ, 4ª 

Turma, REsp 23158/SP, rel. Min. Barros Monteiro). II- Cumpra-se o 

mandado com as prerrogativas previstas no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009349-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA CAUMO (REQUERIDO)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial, 

os quais não fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito 

liminar, visando ainda evitar reiteradas mudanças bruscas da situação 

fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida pessoal da menor 

em mero juízo sumário de cognição, postergo a análise do pedido para 

depois de produzida a perícia técnica. III– Assim, dentro do poder geral de 

cautela, previsto no art. 297 do CPC, determino a realização de Estudo 

Psicológico e Social no domicílio da requerente e da parte requerida, sem 

prévio aviso, consoante o artigo 167 do ECA, aferindo as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para 

criação e educação da criança. Em laudo circunstanciado. Prazo vinte 

(20) dias. IV- Cite-se a requerida, no endereço constante na inicial, 

intimando-o, no mesmo ato, para audiência de conciliação/mediação que 

designo para o dia 22/02/2018, às 13:30 horas, nos termos do art. 695, do 

CPC/2015. Intime(m)-se. V- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o 

Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008932-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR OAB - MT10953/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. K. (RÉU)

 

Vistos. I- Estes autos correrão em SEGREDO DE JUSTIÇA (art. 189 CPC). 

II- Designo audiência de Mediação/conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) 

para o dia 22/02/2018, às 15h00 (horário oficial de MT). III- Cite-se e 

intime-se, o requerido, para comparecer, acompanhado de advogado (art. 

334, §9º do CPC), bem como para contestar a presente ação, em caso de 

não haver autocomposição (art. 335, I do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) 

DIAS, a contar da audiência de mediação/conciliação. IV- Cientifique-se o 

requerido que, se assim lhe aprouver, deverá expressamente informar em 

petição o seu desinteresse na realização da audiência de mediação, no 

prazo de 10 de antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, 

segunda parte, CPC). V- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- Concedo à requerente a assistência judiciária 

gratuita (art. 98 do CPC). IX- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003544-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PIMENTEL BRAGA (REQUERIDO)

TAISE PIMENTEL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. A audiência restou prejudicada ante o não comparecimento das 
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partes. Analisando os autos verifico a manifestação da advogada da parte 

autora requerendo a suspensão do feito. Objetivando o prosseguimento 

do feito, defiro o pedido feito nesta oportunidade e suspendo o processo 

pelo prazo de 90 (noventa) dias com base no artigo 313, inciso ii, do cpc. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001117-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. Defiro o pedido, adote o Sr. Gestor as medidas pertinentes para o 

fiel cumprimento de mandado, e designo nova data para a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28/02/2018, às 16:00 horas. Intime-se. 

Notifique-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005264-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA CICERO DE SA DAVANTEL PIO OAB - MT23300/O 

(ADVOGADO)

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO)

SILVIA REGINA DE CAMPOS OAB - 000.873.501-81 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIZAEL DE OLIVEIRA BARROS (RÉU)

 

Vistos.I- Estes autos correrão em SEGREDO DE JUSTIÇA (art. 189 CPC).II- 

Designo audiência de Mediação/conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) 

para o dia 24/10/2017, 17h15m (horário oficial de MT).III- Cite-se e 

intime-se, o requerido, para comparecer, acompanhado de advogado (art. 

334, §9º do CPC), bem como para contestar a presente ação, em caso de 

não haver autocomposição (art. 335, I do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) 

DIAS, a contar da audiência de mediação/conciliação.IV- Cientifique-se o 

requerido que, se assim lhe aprouver, deverá expressamente informar em 

petição o seu desinteresse na realização da audiência de mediação, no 

prazo de 10 de antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, 

segunda parte, CPC).V- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015).VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC/2015.VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015.VIII- Indefiro, por ora, o pedido de fixação de 

alimentos, pois o acolhimento do pedido de alimentos dependerá do 

resultado do pedido de investigação de paternidade.IX- Concedo à 

requerente a assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC).X- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005264-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA CICERO DE SA DAVANTEL PIO OAB - MT23300/O 

(ADVOGADO)

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO)

SILVIA REGINA DE CAMPOS OAB - 000.873.501-81 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIZAEL DE OLIVEIRA BARROS (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar o patrono do autor para que se manifeste ante a Carta 

Precatória colacionada aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005063-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. O. (AUTOR)

A. C. D. S. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT0010604A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. T. D. S. (RÉU)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Os alimentos, ao serem fixados devem respeitar ao binômio 

possibilidade x necessidade, procurando dividir a responsabilidade entre 

os genitores, de acordo com a necessidade dos filhos e as possibilidades 

dos pais. Assim, considerando que as informações da inicial dão conta 

que o genitor da menor é empregado na empresa FUNSOLOS 

CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA na cidade de Cuiabá – MT e, 

considerando ainda, que cabe a ambos os genitores a responsabilidade 

pela criação, educação e manutenção da filha, arbitro provisoriamente no 

valor de 20% (vinte por cento) dos seus vencimentos (salários, 

comissões, horas extras, gratificações, 13º, acréscimo de férias e demais 

vantagens que vier a receber, deduzidos os encargos obrigatórios: IRRF e 

Desconto Previdenciário), que deverão ser pagos diretamente à 

representante legal da menor ou creditado em conta bancária aberta com 

esta finalidade, no mesmo dia do pagamento dos vencimentos. III- Oficie-se 

à Caixa Econômica Federal requisitando a abertura de conta poupança em 

nome da mãe da menor, para fins de depósito e movimentação dos 

alimentos. IV- Oficie-se ao órgão empregador, para que seja efetuado o 

desconto na folha de pagamento do requerido, por ocasião do pagamento 

de seu salário, depositando-se o valor na conta da representante legal da 

menor, bem como, para que envie a este Juízo, no prazo de 10 dias, os 

três últimos contra cheques do alimentante, ou informações sobre os seus 

vencimentos, sob pena de tipificar delito do artigo 22, § único, da Lei de 

Alimentos. V- Cite-se o requerido, no endereço constante na inicial, 

intimando-o, no mesmo ato, para audiência de conciliação/mediação que 

designo para o dia 23/11/2017, às 15h30min (horário oficial de MT), nos 

termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. Vi- Saliento que o mandado 

de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá 

estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, 

§1º, do CPC/2015). ViI- Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º e §9º, ambos do art. 334, do CPC/2015. VIiI- Não havendo a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para contestação, 

nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. IX- Ademais, dentro do Poder Geral 

de Cautela, previsto no art. 297 do CPC, determino a realização de Estudo 

Psicológico e Social no domicílio da representante da requerente e do 

requerido, sem prévio aviso, aferindo as condições econômicas, 

higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para criação e 

educação da menor. Em laudo circunstanciado. Prazo 10 (dez) dias. X- 

Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 99, § 3º do CPC/2015. XI- Notifique-se o Ministério Público. XII- 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002831-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS FRANCISCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA RIOS COSTA (RÉU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, segundo id. 

6662891, a citação da Requerida foi negativa, conforme consta na 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, tendo em vista que fora expedido 

MANDADO DE CITAÇÃO e não Carta AR. Sendo assim, encaminho 

intimação à parte autora, para que informe, no prazo legal, o endereço da 

Parte Requerida. ANA PAULA PIRES DE CAMARGO MACHADO Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006640-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE ALMEIDA SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANDE GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

I- Designo o dia 14/11/2017 às 16:00 horas para a realização da entrevista 

com o interditando.II-CITE-SE o interditando, para que tome ciência da data 

designada, em conformidade com o artigo 751 do Código de Processo 

Civil.III- Após a audiência de interrogatório, poderá o interditando, impugnar 

o pedido, no prazo de quinze dias, contados da audiência.IV- Notifique-se 

o Ministério Público.V- INTIME-SE.VI- CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005391-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TABITA ABE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISNEO THIAGO DE MOURA TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos.I- Designo audiência de Mediação/conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º 

do CPC) para o dia 23/11/2017 às 16:00 horas.II- Cite-se e intime-se a 

parte requerida para comparecer, acompanhado de advogado (art. 334, 

§9º do CPC), bem como para contestar a presente ação, em caso de não 

haver autocomposição (art. 335, I do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, 

a contar da audiência de mediação/conciliação.III- Cientifique-se a parte 

requerida que, se assim lhe aprouver, deverá expressamente informar em 

petição o seu desinteresse na realização da audiência de mediação, no 

prazo de 10 de antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, 

segunda parte, CPC). IV- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015).V- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC/2015.VI- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015.VII- Concedo à requerente a assistência judiciária 

gratuita (art. 98 do CPC).

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008664-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. D. B. (REQUERENTE)

A. F. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT0012945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Diante do exposto, remeta-se à Vara Especializada da Infância e 

Juventude desta Comarca, nos termos do artigo 64, §1º do Código de 

Processo Civil, uma vez que este juízo é absolutamente incompetente para 

o trato da matéria.Intimem-se.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008575-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALICE DE CAMPOS (REQUERENTE)

JONAS LEMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MARQUES DE ARRUDA OAB - MT20174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME I INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

 

vistos.francisca alice de campos lemes e jonas lemes de souza 

ingressaram com o presente pedido de ALVARÁ JUDICIAL em desfavor 

de MRV PRIME I INCORPORACOES SPE LTDA, alegando, em síntese que 

seu filho EBARLINE DE SOUZA CAMPOS, falecido em 14/11/2016, adquiriu 

em vida um apartamento na planta, cujas chaves a requerida vem se 

negando a entregar. Esclarece que já procederam ao inventário 

extrajudicial, todavia a requerida está criando empecilhos para a entrega 

das chaves, exigindo, para tanto uma autorização judicial.Juntaram os 

documentos aptos a comprovar suas alegações.Vieram os autos 

conclusos.É o relatório.decido Trata-se de matéria única e exclusivamente 

de direito.O pedido inicial deve ser indeferido, por não atender, os 

requisitos básicos de admissibilidade da ação. A ação é o poder jurídico 

efetivo que visa à obtenção de uma sentença de mérito (exercício de um 

direito subjetivo público). Para tanto, é imprescindível a presença de 

condições satisfatórias que a tornem capaz de gerar seus efeitos na 

órbita substantiva. Estes requisitos indispensáveis de sua existência 

válida são três: a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o 

interesse de agir. Assim, enquanto o direito constitucional de ação 

pertence a todos, incondicionalmente, a ação válida pertence àqueles que 

preencham seus requisitos.Estes requisitos não se confundem com os 

pressupostos processuais, que pertinem aos elementos de formação e 

desenvolvimento regular do processo, ou seja, da relação processual 

(pressupostos de um processo válido).Os requisitos de existência de uma 

ação eficiente possibilitam a prolação de uma sentença sobre o mérito da 

causa; a ausência de uma só destas condições acarretará a privação em 

obter decisão sobre a matéria de fundo, tornando-se o autor carecedor de 

ação.Essas condições da ação devem estar presentes no momento de 

sua propositura. Todavia, se desaparecerem durante o curso do 

processo, da mesma maneira será o autor declarado carecedor.Como a 

ação pertence a uma categoria dinâmica e independente, a análise destes 

requisitos deve ser dissociada do direito substantivo e da relação 

processual. As condições da ação devem ser consideradas na hipótese 

figurada na inicial pelo autor, levando-se em conta a situação fáctica e o 

direito alegado, em tese.Não se pode avaliar a possibilidade ou 

admissibilidade jurídica de um pedido, a legitimação ad causam ou o 

interesse de agir, se não for cotejada, abstratamente, a relação de fato ou 

jurídica e o direito articulado na peça inaugural.Isto não significa enveredar 

pelo caminho da análise do mérito e tampouco configurar qualquer perigo 

de prejulgamento da causa. Toda a perquirição é feita hipoteticamente; a 

análise destina-se apenas à averiguação da presença dos três requisitos 

indispensáveis de existência da ação válida, dentro da questão descrita 

pelo autor.Esta interligação das condições da ação com o direito material 

alegado não importa em resquícios de uma concepção privatista do 

processo; trata-se de uma consequência necessária à análise e 

configuração da existência da ação.As condições da ação apresentam 

natureza jurídica pré-processual e a sua análise deve ser feita em tese, 

de acordo com a situação concreta alegada pelo autor, sem importar em 

estudo a respeito do mérito. De outra parte, a análise sobre o fundamento 

substantivo da demanda é que depende, portanto, do direito material para 

solução dos conflitos de interesses qualificados por pretensões 

resistidas, dando ensejo a uma sentença de com posição da lide.Portanto, 

a ação é válida quando presentes os três elementos que lhe conferem 

eficácia. Caso contrário, pode existir no mundo jurídico processual, mas 

não é capaz de gerar qualquer efeito de natureza substantiva. 

Imprescindível que a ação seja válida, eficaz, para atingir o escopo maior 

perseguido, qual seja, o julgamento do mérito, satisfazendo a pretensão 

dos litigantes.Além do aspecto processual, das condições da ação e do 

desenvolvimento válido do processo, verifica-se que a autora pretende 

uma autorização para obter as chaves do apartamento adquirido pelo filho, 

mediante alvará judicial, alegando recusa da requerida. Todavia, estão 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo.Ademais, ressalte-se que o objeto da ação não pode 
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ser demandado via ALVARÁ JUDICIAL, ante a clara a existência de litígio 

entre as partes, não havendo que se falar em procedimento de jurisdição 

voluntária (art. 725, VII, CPC).Frisa-se, por fim, que é obrigação da parte 

atender os requisitos da petição inicial, sob pena de ser a mesma 

indeferida pela falta de observância de suas condições, sem prejuízo da 

possibilidade, assim o querendo, intentar a ação adequada nas vias 

ordinárias.Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I do 

C.P.C., indefiro a petição inicial e, por conseguinte, não resolvo o mérito da 

presente demanda, isentando a autora da custas e despesas 

processuais, por ser a mesma, beneficiária da justiça gratuita.Transitada 

em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.Publique-se. Intime-se 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009522-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. A. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. A. Z. (REQUERIDO)

 

Vistos.Trata-se de divórcio c/c alimentos, guarda e partilha de bens em 

que ELIANE CANDIDA ASSIS ZAGONEL, promove em face de MARCELO 

DE ANDRADE ZAGONEL. Em consulta ao Sistema Apolo, verifico que 

tramita perante a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher desta comarca, a Ação n. 22732-93.2017.811.0002 – cód. 

516818, envolvendo as mesmas partes deste feito.É o 

relatório.Decido.Imperioso ressaltar inicialmente que, havendo relatos de 

violência doméstica ou procedimento para sua apuração, o Juízo da Vara 

de Família torna-se incompetente para apreciação de demandas que com 

elas correlacionem, cuja competência é da Vara Especializada de 

Violência Doméstica.Assim, não há duvidas que, no caso dos autos, a 

discussão acerca do divórcio, alimentos e guarda, deve se processar 

perante a Vara de Violência Doméstica desta Comarca.Ante o exposto, 

remeta-se o feito àquele Juízo, com as cautelas de estilo, eis que 

absolutamente competente para análise do pedido.Intimem-se.Às 

providências.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009007-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDERSON DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIKOLI FERREIRA SILVA SOUZA OAB - MT22969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANY DA COSTA MELO SILVA (REQUERIDO)

 

VISTOS. Sobreveio pedido de desistência id. 11288438 Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Tendo em vista a petição da parte 

requerente manifestando-se pela desistência da ação, por não ter mais 

interesse em dar continuidade ao processo, não resolvo o mérito do 

presente feito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII c/c art. 200, § único 

ambos do CPC. Sem custas, por tratar-se de beneficiária da Justiça 

Gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002197-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONILCE MARIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO AKIRA MIYAKE (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 258020 Nr: 16003-95.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA DÉBORA BARCELO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON SIMI CALIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANNA KALLY SPREAFICO DE 

MEDEIROS - OAB:9530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIELLE BOTTARO - 

OAB:OAB/MT16758

 Certifico, que decorreu o prazo de Suspensão conforme requerido em fls. 

525.

Razão pela qual encaminho matéria para imprensa COM INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO AO INTERESSE NO 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 340782 Nr: 8542-33.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZLDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES - 

OAB:13440-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

I– Tendo em vista o interesse de idoso, vista ao Ministério Público.

 II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 437393 Nr: 5347-69.2016.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNDS, MCADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:19379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifo que, remeti matéria a imprensa para que a parte autora se 

manifeste através do seu advogado a dar andamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 281598 Nr: 318-77.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDFGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que DECORREU o prazo para a parte requerente se manifestar 

em 14/11/2017 nos autos. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 349230 Nr: 15227-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJSC, IJGSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISTÂNIO GOMES DA SILVA - 

OAB:2.631 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico, que remeti matéria a imprensa para que a parte Autora se 

manifeste no processo, através do seu advogado a dar andamento nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 387443 Nr: 3612-35.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS, JSDS, MDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN DOMINGUES BARROS - 

OAB:18.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OLIMPIO DE SOUZA 

FILGUEIRAS - OAB:3849/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso IV e VI, c/c artigo 

330, inciso ii, ambos do C.P.C., indefiro a petição inicial e por conseguinte, 

julgo extinto o processo, isentando a autora da custas e despesas 

processuais, por ser a mesma, beneficiária da justiça gratuita.Saem os 

presentes intimados desta audiência. Passando a fluir o prazo recursal. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 437392 Nr: 5346-84.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNDS, MCADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:19379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifo que, remeti matéria a imprensa para que a parte autora se 

manifeste através do seu advogado a dar andamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 207696 Nr: 3592-88.2008.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARYELZA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE MIGUEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE 

REARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 223694 Nr: 3955-41.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479, 

Rafael Jara Bigio - OAB:OAB/MT 20194/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATYA CRISTINA DA 

FONSECA SANCHES - OAB:12.823/MT

 Certifico que, considerando o decurso do prazo da intimação da 

Requerente, do inteiro teor da r. decisão de fls. 210/212, impulsiono o 

processo, nos termos do Prov. 56/2007 - CGJ, para INTIMAÇÃO A 

REQUERENTE A MANIFESTAR O INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 371516 Nr: 20589-39.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANCIA DE JESUS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LEOCY FERREIRA DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:OAB/MT 9053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que DECORREU o prazo para a parte requerente, se manifestar 

nos autos. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 374080 Nr: 22359-67.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leidydaime Barros de Almeida 

- OAB:16.384/MT, MARIZETE SANTOS FRANÇA - OAB:16.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES RAI NOVACK - 

OAB:OAB/MT 8571

 Vistos em correição.

Defiro o desarquivamento do feito, conforme requerido.

Não havendo manifestação da parte em 30 dias, rearquive-se.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 385951 Nr: 2615-52.2015.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUSA DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:16777, MARCELO DE SIQUEIRA LUZA - 

OAB:18.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sobreveio pedido de desistência às fls. 41.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Desnecessária a intimação do requerido, uma vez que o mesmo sequer 

ofertou defesa, portanto, não se enquadra na hipótese do art. 485, §4º do 

CPC.

Tendo em vista a petição da parte requerente manifestando-se pela 

desistência da ação, por não ter mais interesse em dar continuidade ao 

processo, não resolvo o mérito do presente feito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII c/c art. 200, § único ambos do CPC.

Sem custas, por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e cautelas 

de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 414735 Nr: 19208-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA RABAL MACHADO, JOSE BENEDITO 

MACHADO, RAQUEL RABAL MACHADO CAMOZI, RENATA RABAL 

MACHADO, MARCOS ANTÔNIO MACHADO, MAGDA ALICE MACHADO, 

MARIO AUGUSTO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 
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OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I- Tendo em visto ter decorrido o prazo suspensivo, intime-se a parte 

autora para dar andamento ao feito no prazo de 05 dias.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 433178 Nr: 2914-92.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCDO, NEDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ DE FÁTIMA DZIOBAT 

- OAB:11.188-MT

 Vistos em correição.

I- Tendo em visto ter decorrido o prazo suspensivo, intime-se a parte 

autora para dar andamento ao feito no prazo de 05 dias.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 280380 Nr: 24295-35.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCAOB, GWDOB, CRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que remeti matéria a imprensa para que a parte Autora se 

manifeste nos autos através do seu advogado sobre a CONTESTAÇÃO 

juntada no Processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 425005 Nr: 24604-17.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS VALLE - OAB:9.774, MIGUEL AREND PFEIL - 

OAB:OAB/MT5455

 Diante de tal fato, inexiste interesse processual a justificar o exame da 

questão submetida à apreciação, pelo que, declaro a perda do objeto da 

presente ação e, como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fundamento no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Ciência 

ao Ministério Público.Sem custas e sem honorários.Transitada em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, coma as necessárias baixas e 

anotações.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 306024 Nr: 1765-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DE OLIVEIRA MARQUES, ILZA APARECIDA 

PRISCILA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO LOPES MARQUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano, a depender de 

providências única e exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 342373 Nr: 9824-09.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDJ, GPDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 8777

 Vistos.

I- Sobre o pedido de desistência formulado à fl. 58, diga o requerido, no 

prazo de 5(cinco) dias.

II- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 400632 Nr: 11684-11.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLENE AP. DA SILVA 

STOELBEN - OAB:16.986/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:6070/MT

 HOMOLOGAÇÃO DE Acordo

 Autos n. 11684.11.2015.811.0002

Código nº 400632

Vistos.

Considerando a manifestação de vontade exarada conjuntamente pelas 

partes às fls., 45/50 e considerando a manifestação ministerial às fls., 51, 

tenho por preenchidos os requisitos genéricos (art. 104 CC/2002) e 

específicos (artigos 841 e 842 c/c art. 107 e art. 219 CC/2002), 

HOMOLOGO, nos termos do artigo 487 inciso III, alínea b, CPC, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, com a ressalva existente no 

parecer ministerial de fls., 51 verso, o acordo celebrado entre as partes, 

nos termos do artigo 200 do CPC.

 Sem custas e sem honorários.

Cientifique-se o Ministério Público.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 02 de maio de 2017.

DR. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

 JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001940-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO CAMILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

HELENA CRISTIANE ORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS OAB - MT0016318A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

VISTOS etc. Acolho o pleito do Ministério Público (ID. 5919383). Intimem-se 

os interessados, pelo patrono comum, para, caso seja de interesse 
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destes, revejam as cláusulas do acordo entabulado, no tocante ao 

interesse do genitor na guarda compartilhada ou, caso não deseje, que 

justifique os motivos, fixando o direito de convivência da infante de forma 

ampla, eis que da forma como redigida a exordial, não há parâmetro para 

cumprimento de eventual acordo de convivência paterna com a filha, 

prejudicando o interesse da infante, bem ainda que tragam aos autos 

documento que comprovem a propriedade dos bens dos bens imóveis que 

pretendem partilhar ou, se for o caso, justifiquem a impossibilidade. Vindo 

aos autos, retornem ao Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 18 de Dezembro de 2017. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007994-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. F. A. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR LOPES MELHADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1007994-83.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a AJG. Apesar de 

nominada"Ação de Alimentos", a petição inicial contém pedido de guarda. 

Apenas a criança está no pólo ativo da ação, representada pela mãe. 

Ocorre que a guarda, se deferida, o será à genitora, que não figura como 

parte na ação, o que deve ser corrigido. Ideal que os alimentos sejam 

fixados em percentual do salário mínimo ou da renda do autor - se fosse o 

caso -, ante a defasagem decorrente da fixação de quantia fixa. 

Manifeste-se, a autora, a respeito. O valor da causa deve ser corrigido 

(art. 292, inciso III, do CPC). Intime-se a parte autora, por Advogado, para 

que emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Com a emenda, proceda-se à conclusão. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 2017. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006711-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. L. (REQUERIDO)

S. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1006711-25.2017.8.11.0002. VISTOS etc. R. A. S. L., representado por 

sua genitora Fabiani Aureliana Santos ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS contra SEBASTIÃO LEMES e ERESTIDIA ARRUDA LEMES. 

Pugnou pela execução das prestações alimentícias oriundas do processo 

nº. 24222-24.2015.811.0002 – código 424245. Para tanto, juntou aos 

autos a decisão interlocutória que arbitrou alimentos no importe de 30% do 

salário mínimo (id. 9683873). Ocorre que ao consultar o Sistema Apolo 

verifica-se que referido processo foi extinto sem resolução do mérito, em 

data de 01 de Agosto de 2017, já tendo, a sentença, transitada em julgado. 

A sentença contém o seguinte teor: “VISTOS, etc. Trata-se de Ação de 

Alimentos. Considerando o não comparecimento da parte autora à 

audiência, mesmo devidamente intimada (fls. 31), o que demonstra o 

desinteresse no prosseguimento do feito, e, considerando a 

impossibilidade do processo permanecer paralisado indefinidamente, não 

há alternativa a não ser a extinção do feito. Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 7º da Lei 5.478/68. 

Revogo a decisão que arbitrou os alimentos provisórios às fls. 25. 

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes devidamente 

intimados. Isentos de custas. Após, o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na Distribuição. Cumpra-se”. Dessa forma, diante da extinção da 

Ação de Alimentos (código 424245) que inclusive revogou a decisão que 

arbitrou os alimentos provisórios, impossível o prosseguimento do feito. 

Não havendo título executivo, não é possível, à evidência, a execução, já 

que esta pressupõe título líquido, certo e exigível. Nesse sentido o art. 786 

do Código de Processo Civil: Art. 786. A execução pode ser instaurada 

caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível 

consubstanciada em título executivo. Desse modo, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. P. R. I. Isento de custas, eis que 

defiro a AJG. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 de Dezembro de 2017. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407797 Nr: 15511-30.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADCS, LDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO ANTONIO DA COSTA 

SANTOS, brasileiro(a), solteiro(a), funileiro e atualmente em local incerto e 

não sabido LUCINETE DE ALMEIDA, brasileiro(a), solteiro(a), do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 32 e seguintes da Lei 8.069/90, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na petição inicial para o fim de deferir a guarda 

definitiva do infante Y. A. A. S. à avó paterna, IRACY BENEDITA DA 

COSTA, confirmando, dessa forma, a decisão liminar.P. R. I.Lavre-se o 

termo de guarda em favor da autora.Isenta de custas processuais, eis que 

defiro a AJG aos requeridos.Após o trânsito em julgado, lavrado e 

assinado o termo de guarda, arquive-se o feito, com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 de Novembro de 2017.CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 15 de dezembro de 2017

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 302891 Nr: 23789-25.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSGDS, MADLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, bem ainda ante a 

conclusão dos exames genéticos de DNA, que afastou a paternidade 

atribuída ao requerido, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial.P. R. I.Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 800,00 (oitocentos 

reais), suspensa a cobrança, eis que é beneficiário da AJG (fls. 17).Após 

o trânsito em julgado, arquive-se o feito com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 18 de Dezembro de 

2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 234389 Nr: 14406-28.2009.811.0002
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 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGMRT, ELISANGELA GOMES MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO RIBEIRO TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, JOSE MORENO SANCHE JUNIOR - 

OAB:4759, MARINES VILLALBA CRESQUI - OAB:10636-E, UNIVAG - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - CURADORA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 VISTOS etc.Defiro a AJG.Trata-se de Cumprimento de 

Sentença.Retifique-se a capa dos autos e o Sistema Apolo para fazer 

constar o nome correto da demanda.Pretende a parte credora o 

processamento do feito pelo rito da coerção e expropriação de bens, eis 

que o devedor encontra-se inadimplente, desde o mês de Março/2009 a 

Março/2017.Estabeleço o cumprimento de sentença pelo rito da coerção 

pessoal dos três últimos meses que antecedem o protocolo do pedido, ou 

seja, Janeiro a Março/2017 e as parcelas que venceram no período, e o 

rito da expropriação de bens compreenderá os meses de Março/2009 a 

Dezembro/2016.O artigo 531, § 2º, do Código de Processo Civil, assim 

dispõe:Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos 

definitivos ou provisórios. (...). Assim, cite-se o executado, por Oficial de 

Justiça, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito alimentar, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão de 

01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º do CPC).O executado deverá ser 

cientificado de que no valor do débito deverão ser incluídas as prestações 

que se vencerem até o efetivo pagamento. Nesse sentido o art. 290, do 

CPC e a súmula 309, do c. Superior Tribunal de Justiça.No tocante ao rito 

da expropriação, cite-se o executado, pessoalmente, por Oficial de 

Justiça, para efetuar o pagamento do valor da condenação da pensão 

alimentícia, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de dez por cento sobre 

o valor devido, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e 

avaliação (art. 523, do CPC).(...). A medida acima não impede a penhora 

via BacenJud, assim que informado este Juízo a respeito do não 

pagamento do valor pleiteado, bem ainda protesto do título e inclusão dos 

dados do devedor no cadastro de proteção ao crédito, desde já oficie-se 

para apurar a existência de saldo de FGTS.Observe-se a prerrogativa 

prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 18 de dezembro de 2017.CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 285894 Nr: 4995-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAPA, WPA, SEBASTIANA PEREIRA NERYS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:8458/MT

 Processo nº. 4995-53.2012.811.0002.

Código nº. 285894.

VISTOS etc.

Defiro o pedido de fls. 89 e manifestação de fls. 91.

Designe-se audiência com a Sra. Conciliadora com vistas à conciliação.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 18 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 325045 Nr: 21433-23.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAS, Marilene de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI RODRIGUES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13.468

 VISTOS etc.

Acolho a cota ministerial de fls. 120.

Defiro o pedido de fls. 117/118.

Designe-se audiência com a Sra. Conciliadora com vistas à conciliação.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 18 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390699 Nr: 5752-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHPDS, JUSSARA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONIZIO PAULO DOS SANTOS, ANA 

GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEONIZIO PAULO DOS SANTOS, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ANA GREGORIO 

DA SILVA, Cpf: 01652765174, Rg: 452867, Filiação: Benedito Urbano de 

Souza e Maria Eugenia de Souza, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto e por mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.P. R. I.Isento de 

custas.Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 11 de Outubro de 

2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 18 de dezembro de 2017

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 65330 Nr: 1461-82.2004.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO BENEDITO VIANA, ANA MATILDES VIANA DE 

OLIVEIRA, ADENIR BENEDITA VIANA DE OLIVEIRA, ADILES MARIA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO: BRUNO DA COSTA VIANA, 

ESPÓLIO: ASTROGILDA BARRETO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:11.393, ANDRE LUIS SANTAREM GONZALES - OAB:11.062-A, 

EMANUELE ROCHA SILVA SANTANA - OAB:19.826, GISELA SIMONA 

VIANA DE SOUZA - OAB:6329, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - 

OAB:11287/O, MARILEI CARDOSO - OAB:, MATEUS CÁSSIO LOPES DE 

LIMA - OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, POR 

SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha de 

fls. 326/333, atribuindo aos nela contemplados os seus quinhões, salvo 

erro ou omissão e ressalvados os direitos de terceiros e da Fazenda 

Pública.Alvará ao Inventariante, nesta data. Recolhidas as custas 

pendentes, sobre o valor dos bens do espólio, eis que o valor inicial é 

inferior ao real, expeça-se formal de partilha.Após as providências acima, 

arquive-se o feito com baixa na Distribuição.P. R. I. Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 18 de Dezembro de 2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 280253 Nr: 24147-24.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - 

OAB:19613/O, Newton Gomes Evangelista - OAB:19586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A/MT

 VISTOS etc.Defiro a AJG.Anote-se na capa dos autos e no Sistema Apolo 

que se trata de processo em fase de cumprimento de sentença.Pretende a 

parte exequente o processamento do feito pelo rito da expropriação de 

bens, eis que o executado encontra-se inadimplente com as parcelas dos 

meses de Fevereiro/2012 a Agosto/2016.O artigo 531, § 2º, do Código de 

Processo Civil/2015, assim dispõe:Art. 531. O disposto neste Capítulo 

aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios.§ 1o A execução dos 

alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença 

ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados.

(..).Arbitro honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sendo o 

montante reduzido de metade caso ocorra o pagamento no prazo acima 

estabelecido (art. 827, do CPC).Realizada a citação e não havendo 

pagamento, o Oficial de Justiça, independentemente de nova 

determinação, de imediato, procederá a penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem à garantia do Juízo, indicados pelo exequente, salvo 

se outros forem indicados pelo executado e aceite por este Juízo, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando o executado e 

esposa, se casada, em se tratando de imóvel (art. 829, §1º e 2º do 

CPC/2015).A medida acima não impede a penhora via BACENJUD, assim 

que informado este Juízo a respeito do não pagamento do valor pleiteado, 

bem ainda protesto do título e inclusão dos dados do devedor no cadastro 

de proteção ao crédito. Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, 

§§ 1º e 2°, do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 18 de Dezembro de 2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 318754 Nr: 15138-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO VIEIRA DE CARVALHO, ODETE CARMO 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANCELMO RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVERA - OAB:10.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:OAB/MT Nº 9.372

 (...) O presente feito corre pelo rito da coerção pessoal, regido pelo artigo 

528, § 3º, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual converto-o para o 

rito disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil. Intime-se o 

exequente e o Ministério Público.Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de 

Dezembro de 2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 333534 Nr: 2139-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKDSS, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELLY MOURA 

CUIABANO - OAB:13.860, FABIO DORILEU VIEIRA - OAB:10.723, LELIA 

FELIPE DOS SANTOS - OAB:10473

 VISTOS etc.

Recebo o processo no estado em que se encontra.

Em consulta ao Sistema Infoseg, verifiquei a existência do endereço 

anexo.

Intime-se a parte credora para dizer do interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

Após, remeta-se o feito ao Ministério Público.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 18 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 390990 Nr: 5908-30.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJFHDL, AAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - UNIVAG - OAB:

 Certifico qu, designo o dia 02/março/2018 às 15h30min para realização da 

audiência de conciliação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 394348 Nr: 7987-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBSC, VBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faculdade Desembargador 

Sávio Brandão - OAB:

 Processo nº. 7987-79.2015.811.0002.

Código nº. 394348.

VISTOS etc.

Indefiro o pedido de fls. 60/61.

Intime-se pessoalmente a parte exequente, via AR/MP para se manifestar 

acerca da Justificativa apresentada às fls. 30/65, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 18 de Dezembro de 2016.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 427122 Nr: 25740-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON CAVALCANTI DA 

SILVA-FAUSB - OAB:15.080/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 25740-49.2015.811.0002.

Código nº. 427122.

VISTOS etc.

À parte adversa para manifestação.

Após, ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 18 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 432266 Nr: 2317-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGPF, BEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2317-26.2016.811.0002.

Código nº. 432266.

VISTOS etc.

Trata-se de Execução de Alimentos pelo Rito da Coerção Pessoal.

A demanda foi ajuizada em data de 03/02/2016.

O executado não foi citado até a presente data.

Em consulta ao Sistema Apolo foi possível verificar que a ação de 

Alimentos nº 21809-43.2012.811.0002 – código 301112 foi sentenciada 

em data de 01/06/2016, fixando os alimentos de forma definitiva.

Dessa forma, não há como cobrar o valor dos alimentos provisórios, eis 

que os alimentos definitivos são devidos a partir da citação (art. 13, § 2º, 

da Lei 5.478/68).

Assim sendo, intime-se a parte autora, por Advogado, para que emende a 

petição inicial, a fim de atualizar a planilha de débito com o valor fixado em 

sentença, bem como encartar a sentença do processo de conhecimento.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 18 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 213587 Nr: 9038-72.2008.811.0002

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 10140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 490/2008.

Código nº. 213587.

VISTOS etc.

Indefiro o pedido formulado pelo autor às fls. 95/96, eis que diferente do 

acordado.

Além disso, a pessoa “prejudicada” não se manifestou nos autos.

Por fim, os interessados podem resolver a questão diretamente no 

cartório.

No mais, cumpra-se integralmente o determinado às fls. 94.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Retornem-se os autos ao arquivo, com baixa na distribuição.

Várzea Grande/MT, 18 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 399763 Nr: 11189-64.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDAC, SCSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL DE OLIVEIRA 

CORRÊA - OAB:11.327

 Certifico que designo o dia 02/março/2018 À 15HORAS para a realziação 

da audiência de conciliação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 322919 Nr: 19320-96.2013.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DE ARRUDA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANDES GONÇALVES DE 

LIMA - OAB:11806/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, indefiro a petição 

inicial, e, com fundamento no art. 330, inciso III, c/c art. 485, inciso VI, “in 

fine”, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.P. R. I. Isento de custas.Após o trânsito em julgado, ao arquivo, 

com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro 

de 2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 312677 Nr: 8874-34.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTDSB, BSDSB, CDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANA ALESSANDRA 

GONCALVES DE QUEIROZ - OAB:14843

 FUNDAMENTO E DECIDO.Acolho o pleito do Ministério Público de fls. 

162/163.Providencie-se a vinculação do valor depositado em Juízo (fls. 

122/123), e proceda-se a transferência para a conta bancária da genitora 

das exequentes, indicada nos autos às fls. 157.Intime-se a parte credora, 

por Advogada, para adoção de medidas cabíveis para a tramitação da 

cobrança dos alimentos devidos até a soltura do executado, sob o rito 

expropriatório e os que se vencerem após a soltura, sob o rito coercitivo, 

trazendo aos autos planilhas de débito, em separado, referente aos 

alimentos cobrados sob os dois ritos. Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de Dezembro de 2017. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 314680 Nr: 10962-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPJDABCDP, NAIARA JOPLEN DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO DIAS ROBERTO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - FAUSB - OAB:9203

 SENTENÇA: VISTOS em correição.

 Trata-se de Ação de Alimentos.

A genitora do requerente não compareceu em audiência de instrução e 

julgamento, mesmo devidamente intimada (fls. 88).

Na ocasião o requerido/genitor, informou que seu filho encontrava-se sob 

sua guarda desde novembro de 2013.

A Defensoria Pública, instada a se manifestar, requereu o arquivamento 

do feito, uma vez que sua assistida não dá andamento no feito desde 

2014 (fls. 99).

 Em virtude do exposto, considerando que o processo não pode 

permanecer paralisado por tempo indeterminado, bem ainda a desídia da 

parte autora em prosseguir com o feito, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão de fls. 20, que fixou alimentos provisórios.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 20).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 319806 Nr: 16177-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MENDES DO NASCIMENTO NETO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS MARIA LUCIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

OAB:3701/MT, REGINA MARIA DE MORAES - OAB:3255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado às fls. 81 e verso, e 

determino a expedição de alvará judicial para alienação dos bens 

integrantes do patrimônio inventariado, descritos às fls. 81 e verso, 

devendo constar no mesmo que o Inventariante, Sr. João Mendes do 

Nascimento Neto, poderá assinar os recibos de transferências dos 

veículos que estão registrados em nome do de cujus Maria Lucia da Costa 

(fls. 88verso e 89).Considerando que todos os herdeiros são maiores e 

capazes e estão representados pelo mesmo Advogado, não há 

necessidade de prestação de contas em Juízo, a menos que algum 

herdeiro se manifeste nesse sentido. Intime-se para apresentar certidão 

negativa da PGE-MT, demonstrativo de cálculo e pagamento do ITCD, bem 

como, as ulteriores declarações e plano de partilha (fls. 62), para 

conclusão do inventário.Com a GIA, dê-se vistas à Fazenda 

Pública.Expeça-se alvará.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro 

de 2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 371162 Nr: 20294-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADDO, CADDO, LPDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Yuji Yashiro - 

OAB:16250

 Processo nº. 20294-02.2014.811.0002.

Código nº. 371162.

VISTOS etc.

Defiro a AJG.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, para cobrança de alimentos.

Retifique-se a capa dos autos e o Sistema Apolo para fazer constar o 

nome correto da demanda.

Cite-se o executado, por Oficial de Justiça, para, no prazo de 03 (três) 

dias, pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão de 01 (um) a 03 (três) 

meses (art. 528, § 3º do CPC).

O executado deverá ser cientificado de que no valor do débito deverão 

ser incluídas as prestações que se vencerem até o efetivo pagamento. 

Nesse sentido o art. 323, do CPC e a súmula 309, do c. Superior Tribunal 

de Justiça.

 Concedo a prerrogativa prevista no artigo 212 do CPC.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 424341 Nr: 29296-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMI MOHAMED SAID, JLAS, ALAS, ERIKA VANUZA 

ALMEIDA CINTRA, CEMS, LILIANE MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JULIANO FRANGNAN SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, em virtude da 

litispendência verificada, com fundamento no art. 485, inc. V, c/c art. 337, 

inc. VI e parágrafos, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Revogo a decisão de fls. 31, 

que nomeou o ascendente Semi Mohamed Said como 

Inventariante.Traslade-se cópia integral do presente feito para o processo 

de Inventário de código nº. 318530. P. R. I. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa na Distribuição.Isento de custas (fls. 

146).Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 

2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 392035 Nr: 6585-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLLSC, ELDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616/O, JULIANA DE MATOS ARAUJO - OAB:18347 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, determino a expedição de certidão para protesto do título 

e inclusão do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito.Nesse 

sentido:Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser 

levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário previsto no art. 523.§ 1o Para efetivar o protesto, 

incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão.§ 2o A 

certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias 

e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o 

número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário.§ 3o O executado que tiver proposto ação rescisória 

para impugnar a decisão exequenda pode requerer, a suas expensas e 

sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem 

do título protestado.§ 4o A requerimento do executado, o protesto será 

cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao 

cartório, no prazo de 3 (três) dias, contado da data de protocolo do 

requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da 

obrigação.Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se à Caixa 

Econômica Federal para que informe a este Juízo, a existência de saldo de 

FGTS em nome do executado, bem ainda aos Cartórios de Registros de 

Imóveis desta comarca e Cuiabá - MT, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

informem a este Juízo a existência de bens em nome devedor Lazaro da 

Silva Chaves, CPF nº. 878.096.991-72.Com o aporte das respostas, ou 

transcorrido o prazo para fazê-lo, o que deverá ser certificado, intime-se 

a exequente para manifestação.Em seguida, ao Ministério 

Público.Infrutífera tentativa de penhora via RENAJUD e BACENJUD, extrato 

anexo.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 

2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 420991 Nr: 22539-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SIMONE ROCHA FARIA - 

OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA EUTIMIA DO 

NASCIMENTO - OAB:17992/O

 JULGO IMPROCEDENTES as alegações do executado no tocante ao 

anatocismo.Não há que se falar em litigância de má-fé como alegado pela 

parte Embargada.Como parte significativa do valor-, foi paga no curso do 

processo, não há que se falar em sucumbência, em maior proporção, da 

parte credora, mas de sucumbência recíproca.Assim, condeno as partes 

ao pagamento das custas e taxas judiciárias 50% para cada, suspensa a 

cobrança em virtude do acolhimento do pedido de AJG, formulado na inicial 

e pelo fato do credor litigar pela AJG (fls. 18, do processo 

apenso).Condeno as partes, ainda, ao pagamento de honorários 

advocatícios no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ante a 

sucumbência recíproca. A condenação também resta suspensa, em 

virtude do acolhimento do pedido de AJG. Havendo alteração na condição 

financeira das partes, os valores deverão ser cobrados no processo de 

execução, onde deverá ser juntada uma cópia desta sentença e da 

certidão do trânsito em julgado, quando houver.P. R. I. Traslade-se cópia 

da presente para os autos em apenso (Código nº. 398186).Após o trânsito 

em julgado e as providências acima, arquive-se.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 19 de Dezembro de 2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 451977 Nr: 12731-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRME CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR DA SILVA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

decretar a INTERDIÇÃO do Sr. JOCIMAR DA SILVA CHAVES, qualificado 

nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis, nomeando 

como seu curador, o requerente, Sr. JAIRME CHAVES, também qualificado 

nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de promover 

tratamento adequado ao interditando.Inscreva-se a presente sentença no 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos 

artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP).Publique-se pela 

rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, 

na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 

(uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias, 

observado o disposto no artigo 755, § 3º, do NCPC. P. R. I. Lavre-se o 

termo de curatela definitiva.Isento de custas (fls. 18).Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 11 de Dezembro de 

2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006712-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1006712-10.2017.8.11.0002 REQUERENTE: FABIANI AURELIANA SANTOS 

REQUERIDO: REALINO ARRUDA LEMES Vistos etc. Recebo o feito no 

estado em que se encontra. Trata-se de cumprimento de sentença 

proposta por RENATO AURELINO SANTOS LEMES, representado por sua 

genitora, Srª FABIANI AURELINA SANTOS, em face de REALINHO 

ARRUDA LEMES, consoante os termos da inicial. Contudo, sabe-se que a 

execução de alimentos em processo apartado (autônomo), fundada em 

título judicial, somente se justifica no caso de alimentos provisórios, bem 

como dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, 

por aplicação direta do art. 531, § 1°, do Código de Processo Civil. O 

cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado 

nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. (Art. 531, § 

2°, do Código de Processo Civil). Em consulta ao Sistema Apolo, bem como 

dos documentos acostados a inicial, a prestação alimentícia foi fixada nos 

autos da Ação de Alimentos, tombada sob o n. 400/2012 – Código 289038, 

que tramitou neste Juízo. Portanto, o cumprimento de sentença deve ser 

procedido naqueles autos, e não distribuído de forma autônoma como 

pretende a exequente. Ex Positis, nos termos do art. 330, I, do CPC/2015, 

INDEFIRO a petição inicial, e via de consequência; JULGO e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, nos ternos do art. 485, IV, do CPC/2015. Sem 

custa e honorários face à gratuidade de Justiça que ora defiro, 

consubstanciado no art. 98 do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após a preclusão temporal deste decisum, certifique-se e 

remeta-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006465-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA PEREIRA DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0019794A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GREGORIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1006465-29.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: DAVINA PEREIRA DE BARROS 

EXECUTADO: SAMUEL GREGORIO DA SILVA Vistos etc. Acolho a emenda 

procedida no id n. 10343383. Trata-se de Execução de Alimentos proposta 

por LEONARDO VIEIRA DA SILVA, representado por sua genitora, Sr.ª 

DAVINA PEREIRA DE BARROS, em face de SAMUEL GREGÓRIO DA 

SILVA. Imperioso destacar que a referida demanda foi distribuída em 

23/08/2017 pelo sistema PJE, para o Juízo da Segunda Vara Cível desta 

Comarca, sendo em seguida, remetido para esta especializada (id. 

9571610). Como sabido, a execução de alimentos em processo apartado 

(autônomo), fundada em título judicial, somente se justifica no caso de 

alimentos provisórios, bem como dos alimentos fixados em sentença ainda 

não transitada em julgado, por aplicação direta do art. 531, § 1°, do Código 

de Processo Civil. O cumprimento definitivo da obrigação de prestar 

alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido 

proferida a sentença. (Art. 531, § 2°, do Código de Processo Civil). Da 

análise dos documentos acostados no id. n. 10343400, a prestação 

alimentícia foi fixada nos autos da Ação de Alimentos, tombada sob o n. 

9688-56.2007.811.0002, que tramitou neste juízo. Portanto, o cumprimento 

de sentença deve ser procedido naqueles autos, e não distribuído de 

forma autônoma como pretende a exequente. Ex Positis, nos termos do 

art. 330, I, do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial, e via de consequência; 

JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos ternos do art. 485, IV, 

do CPC/2015. Sem custa e honorários face à gratuidade de Justiça que 

ora defiro, consubstanciado no art. 98 do CPC/2015. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após a preclusão temporal deste decisum, 

certifique-se e remeta-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

de praxe. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007417-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ORTIZ CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ORTIZ IMAMURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1007417-08.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BENEDITA ORTIZ CORREA 

REQUERIDO: ALEXANDRE ORTIZ IMAMURA Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de União Estável Post Mortem ajuizada por BENEDITA ORTIZ 

CORREA, em desfavor de ALEXANDRE ORTIZ IMAMURA, com o fito de ver 

reconhecida a União Estável havida entre a requerente e o extinto 

VALDEMAR IMAMURA, nos moldes pleiteados na exordial. Com a inicial 

vieram documentos. A exordial foi recebida no id. n. 1016432, sendo 

deferida a gratuidade de justiça, oportunidade em que foi determinada a 

citação da parte requerida. Devidamente citada, as partes comparecem 

espontaneamente a audiência conciliatória neste juízo, ocasião em que o 

requerido ALEXANDRE ORTIZ IMAMURA, filho do de cujus, declarou que 

sempre conviveu com os genitores desde o seu nascimento, bem como 

quando da morte do seu pai, este residia com a requerente, sua genitora. 

Em seguida, foi determinado que se aguardasse o retorno do ofício 

expedido ao INSS (id. n. 1016432). Resposta ao ofício (id. n. 10925318), 

dando conta de que não há dependentes habilitados em nome do falecido. 

É o necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, o art. 355, I, do Código 
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de processo Civil, dispõe que o juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, 

ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova 

em audiência. O processo está em ordem e maduro, não havendo 

necessidade de maior dilação probatória, razão pela qual, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Consigno ainda, que o requerido 

compareceu em audiência conciliatória do id n. 10774134, oportunidade em 

que reconheceu o direito da autora, razão pela qual NÃO apresentou 

contestação. Demais disso, preleciona o art. 374 do CPC/2015, in verbis: 

Art. 374. Não dependem de prova os fatos: (...) Omissis; III - admitidos no 

processo como incontroverso; Para caracterizar a união estável, do ponto 

de vista legal, podemos enumerar os seguintes elementos constitutivos, 

segundo os ensinamentos de Sílvio de Salvo Venosa (Direito Civil, Direito 

de Família, v. VI, 7ª ed, p. 39-42): estabilidade e durabilidade, continuidade 

da relação, publicidade e o objetivo de constituição de família., sem 

prejuízo de outros requisitos apontados pela doutrina como o dever de 

fidelidade, a unicidade de companheiro entre outros. Considerando a 

documentação acostada aos autos, verifica-se que a união estável 

sobreveio comprovada, especialmente ante ao reconhecimento expresso 

do requerido em audiência conciliatória, bem como através da declaração 

acostada no id. n. 10065921, onde o réu confirma que a autora conviveu 

com o de cujus (VALDEMAR IMAMURA) pelo período descrito na inicial, 

até a ocorrência do óbito. O posicionamento do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça é no sentido de que: ”o propósito de constituir família, alçado 

pela lei de regência como requisito essencial à constituição da união 

estável (...) não consubstancia mera proclamação, para o futuro, da 

intenção de constituir uma família. É mais abrangente. Esta deve se 

afigurar presente durante toda a convivência, a partir do efetivo 

compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre os 

companheiros. É dizer: a família deve, de fato, restar constituída.” (REsp 

1454643/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015). No caso em apreço, está 

suficientemente comprovado que a autora e o falecido, durante o período 

da união, tinham a intenção de constituir família, tanto o é, que juntos 

tiveram 01 (um) filho, ora requerido. No tocante ao reconhecimento da 

união estável, os Tribunais Pátrios vem firmando posicionamento, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO 

CÓDIGO CIVIL. COMUNICABILIDADE DE PERCENTUAL DE BEM IMÓVEL 

ADQUIRIDO DURANTE A RELAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. 1. Para o reconhecimento de união estável é necessária a 

demonstração robusta de seus elementos caracterizadores essenciais, 

quais sejam, a publicidade, a continuidade, a estabilidade e o objetivo de 

constituição de família (art. 1.723 do CC), do que se desincumbiu o autor, 

relativamente ao período de 18 anos, até junho de 2010 (e não dezembro 

de 2011, como alegado). 2. Afirmada judicialmente a união estável, e não 

existindo pacto escrito em sentido diverso, incidem na hipótese as regras 

do regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC), havendo, sob 

esse prisma, presunção de que os bens adquiridos na constância da 

relação e a título oneroso são frutos do trabalho e da colaboração comum, 

pertencendo, assim, a ambos, em condomínio e em partes iguais. 3. 

Inexistente prova confortando a tradução da ré de que os recursos 

investidos aquisição de 54,478% do bem imóvel são provenientes de 

herança ou de doação exclusiva em seu favor pela genitora, e como a 

sub-rogação não se presume, deve ser reconhecida a comunicabilidade 

deste percentual do bem. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70069868495, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 25/08/2016). 

Destarte, tenho que se faz plenamente comprovada a união existente 

entre a autora e o de cujus. Ex Positis, diante da doutrina e da 

jurisprudência, bem como por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, para reconhecer a existência da união estável 

havida entre a requerente BENEDITA ORTIZ CORREA e VALDEMAR 

IMAMURA, pelo período de 1987 até a data do óbito (04/09/2017). Sem 

custas e honorários em razão da gratuidade outrora deferida. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de praxe. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007747-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. O. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. B. B. E. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1007747-05.2017.8.11.0002 Certidão de 

Designação de Audiência Cumprindo Decisão de 19/10/2017 (Id10306944), 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 14horas. Várzea 

Grande/MT, 11 de janeiro de 2018. Joanne da Silva Mesquita Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008712-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT10948/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1008712-80.2017.8.11.0002 Certidão de 

Designação de Audiência Cumprindo Decisão de 24/11/2017 (Id10827210), 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 15horas. Várzea 

Grande/MT, 12 de janeiro de 2018. Joanne da Silva Mesquita Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007863-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. O. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

ELIENE OLIVEIRA DA SILVA OAB - 650.514.911-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1007863-11.2017.8.11.0002 Certidão de 

Designação de Audiência Cumprindo Decisão de 23/10/2017 (Id10348064), 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 14horas. Várzea 

Grande/MT, 17 de janeiro de 2018. Joanne da Silva Mesquita Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005576-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANARA FEO CIGOLINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE SOUSA CARTAXO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1005576-12.2016.8.11.0002 Certidão de 

Designação de Audiência Cumprindo Decisão de 1/3/2017 (Id4981032), 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 14:30horas. Várzea 
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Grande/MT, 18 de janeiro de 2018. Joanne da Silva Mesquita Analista 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 419024 Nr: 21534-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMMDA, GDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO ALMEIDA GONÇALVES - 

OAB:13355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Acolho o parecer do representante do Ministério Público constante à fl. 

34.

 Intime-se o exequente na pessoa de sua representante legal, para dar 

andamento ao feito, bem como requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil).

Decorrido o termo, certifique-se e, em seguida, colha-se novamente 

manifestação do Parquet.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428213 Nr: 26390-96.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Pereira Fernandes - 

OAB:18.786

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar a complementação da custa judiciária no 

valor R$ 76,85, conforme cálculo de fls., foi feito o pagamento de custa 

judiciária no valor R$ 300,00, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 301317 Nr: 22058-91.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1761, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DE PAULA 

MOTERANI HINTZE - OAB:16.236, ROSANNA KALLY SPREAFICO DE 

MEDEIROS - OAB:9530

 Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, ajuizada por JOÃO VÍCTOR 

CAMPOS ARAUJO, devidamente representado por sua genitora, LELIANE 

MORA DE CAMPOS, em face de GILMAR GOMES ARAUJO, todos 

qualificados nos autos.

Após detida análise dos autos, nota-se que no caso em comento, o autor 

já está discutindo os mesmos fatos alegados nesta ação nos autos de n. 

23502-96.2011.811.0002, em trâmite neste Juízo; autos em apenso.

 Assim, com fundamento no § 3º do art. 485 do CPC/2015, reconheço ex 

offício a lit ispendência entre este feito e o feito n. 

23502-96.2011.811.0002, eis que está se repetindo a ação já em curso.

Nesse contexto, a litispendência que é fato impeditivo da relação 

processual, sendo que se verifica com a existência de ação em curso 

com o mesmo objeto, mesma causa de pedir e as mesmas partes.

 Uma vez caracterizada a litispendência, deve prosseguir os autos do 

primeiro processo.

Ex Positis, nos termos do art. 485, I e V, do CPC/2015, INDEFIRO a petição 

inicial e, via de consequência; JULGO E DECLARO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários face à gratuidade de Justiça que ora defiro, com 

escoro no art. 98 do CPC/2015.

Após, a preclusão temporal deste decisum, proceda-se o 

desapensamento dos autos n.º 23502-96.2011.811.0002 (código 279689), 

a qual tramitara como a ação principal de Execução de Alimentos, 

mantendo-se cópia na ação principal certifique-se e remeta-se ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 349190 Nr: 15191-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFFDA, EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe Arrais Pimentel Abreu - 

Estagiário - OAB:, João Paulo Martins Barbosa/UNIVAG - 

OAB:16191-E, LETÍCIA CASTILHO - ESTAGIÁRIA - OAB:19342/E, 

SERGIO MITSUO TAMURA -UNIVAG - OAB:17150-0, UNIVAG - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Efetuem-se as alterações necessárias para que conste, nos termos do 

art. 513 e ss, do CPC/2015, qual seja cumprimento de sentença.

Em seguida, INTIME-SE a parte EXEQUENTE, para cumprir o disposto no 

art. 523 e 524 do CPC/2015 no prazo legal.

Com o aporte aos autos do requerimento da Exequente devidamente 

instruído, INTIME-SE a parte EXECUTADA para, QUERENDO, efetuar 

VOLUNTARIAMENTE o PAGAMENTO do quantum devido, sob pena de 

aplicação da multa de 10% (dez por cento), nos termos do § 1º e ss do 

art. 523 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo legal, manifeste-se a parte credora, requerendo o que 

entender de direito, no termo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

Findo o prazo supracitado, colha-se manifestação ministerial e, em 

seguida, concluso.

 Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 393779 Nr: 7636-09.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

UNIVAG - OAB:230904/SP, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA-UNIVAG - 

OAB:8.004, LUCINETE DE OLIVEIRA MIRANDA - ESTAGIÁRIA - 

OAB:18596-E OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO a parte autora (advogado BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB/MT 8004 e OAB/SP 230.904 (e) estagiária LUCINETE DE OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB/MT 18596/E) para informar que estes autos 

encontram-se desarquivados e permanecerão disponíveis em Cartório 

pelo prazo de 30 dias; sem manifestação, retornarão ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 421478 Nr: 22753-40.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA RIVARELA ROCHA - 
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OAB:5.896/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18103

 Certifico que cumprindo Decisão de 14/11/2017, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 08/03/2018 às 14:00horas. Intimem-se as parte, 

testemunhas de fls. 10 e seus procuradores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 109461 Nr: 5329-63.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302/MT, ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - OAB:11218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos

 para intimação da parte requerente, manifestar a cerca dos documentos 

acostados pelo requerido, em analogia ao que determina o art. 437, § 1.º 

do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 301351 Nr: 22093-51.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVCA, LMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1761, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20572/O, FERNANDA SILVA FERREIRA - OAB:19.770, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE CHRISTINI DA SILVA 

- OAB:15.619

 Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, ajuizada por JOÃO VÍCTOR 

CAMPOS ARAUJO, devidamente representado por sua genitora, LELIANE 

MORA DE CAMPOS, em face de GILMAR GOMES ARAUJO, todos 

qualificados nos autos.

Após detida análise dos autos, nota-se que no caso em comento, o autor 

já está discutindo os mesmos fatos alegados nesta ação nos autos de n. 

23502-96.2011.811.0002, em trâmite neste Juízo; autos em apenso.

 Assim, com fundamento no § 3º do art. 485 do CPC/2015, reconheço ex 

offício a lit ispendência entre este feito e o feito n. 

23502-96.2011.811.0002, eis que está se repetindo a ação já em curso.

Nesse contexto, a litispendência que é fato impeditivo da relação 

processual, sendo que se verifica com a existência de ação em curso 

com o mesmo objeto, mesma causa de pedir e as mesmas partes.

 Uma vez caracterizada a litispendência, deve prosseguir os autos do 

primeiro processo.

Ex Positis, nos termos do art. 485, I e V, do CPC/2015, INDEFIRO a petição 

inicial e, via de consequência; JULGO E DECLARO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários face à gratuidade de Justiça que ora defiro, com 

escoro no art. 98 do CPC/2015.

Após, a preclusão temporal deste decisum, proceda-se o 

desapensamento dos autos n.º 23502-96.2011.811.0002 (código 279689), 

a qual tramitara como a ação principal de Execução de Alimentos, 

mantendo-se cópia na ação principal certifique-se e remeta-se ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 309975 Nr: 6006-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PBAL, ILDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - 

OAB:4719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos

 para intimação da parte requerente, para manifestar quanto justificativa 

do executado, encartado as fls. 307/328.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 379933 Nr: 26679-63.2014.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE PEREIRA DOS SANTOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS SEBASTIÃO DE CAMPOS, JUCILENE 

PEREIRA DE SENA CAMPOS, LUCILENE DOS SANTOS CAMPOS, JOEL 

PEREIRA SENA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda da Silva Tercis - 

Estagiária - OAB:, RONAN JACKSON COSTA- UNIVAG - OAB:4871/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Outrossim, a Consolidação das Normas da Corregedoria, no art. 6.16.15, 

que estabelece que independerá de despacho o pedido formulado pelas 

partes para a suspensão do feito até o prazo de seis meses, consoante o 

disposto a seguir:

“Art. 6.16.15 – Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 265, II, § 3.º e 792, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).”

Denota-se dos autos que o pedido da parte autora foi protocolado em 

07/11/2017 , sendo que o prazo pleiteado findou em 07/12/2017, razão 

pela qual, INDEFIRO o pedido de suspensão constante à fl. 90 , e 

determino a intimação da parte autora para que em 5 (cinco) dias, 

manifeste o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 426561 Nr: 25413-07.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:13355, NATHÁLIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET - 

OAB:19792/O

 Vistos, etc. (...) DECIDO. Denota-se dos autos apensos (Execução de 

Alimentos n. 21534-89.2015.811.0002 – Código 419024), que o despacho 

inicial recebeu a execução no rito do artigo 733, do CPC-1973, em relação 

aos meses de julho/2015 a setembro/2015, bem como as parcelas 

vincendas (outubro/2015 e seguintes) – fls. 19/20 – daqueles autos. Como 

bem opinado pelo Ministério Público, a execução manejada pelo rito do 

artigo 733, do CPC-1973, admite a possível resposta do executado através 

de justificativa com comprovação da impossibilidade de fazê-lo, de forma 

que é absolutamente inadmissível a apresentação de embargos. 

Envereda-se por este talho: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. RITO DO ART. 733 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

INADMISSIBILIDADE. No executivo movido com base no art. 733 do CPC, a 

defesa do executado dá-se por meio da apresentação de justificativa nos 

próprios autos, e não por ação de embargos à execução. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70063702492, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 

07/05/2015)”. Ex Positis, chamo o feito à ordem para revogar o decisum de 

fls. 14/15 e, via de consequência; JULGO e DECLARO EXTINTO o presente 

feito, com supedâneo no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, dada a 
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evidente ausência de pressupostos de validade e constituição e de 

desenvolvimento válido do processo. Sem custas. Sem honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desentranhe-se a petição e os 

documentos acostados às fls. 04/12, juntando para os autos principais 

(Execução de Alimentos n. 21534-89.2015.811.0002 – Código 419024), 

devendo ser recebido como justificativa. Após a preclusão deste decisum, 

certifique-se e remeta-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 439356 Nr: 6451-96.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO- 

UNIVAG - OAB:9237, Marcus Vinicius da Silva - Estagiária - 

OAB:19132/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que cumprindo Decisão de 04/12/2017, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 07/02/2018 às 14:00horas. Intimem-se as partes e seus procuradores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 520479 Nr: 24716-15.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP, FRPA, JRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ LOZANO 

PEREIRA - OAB:7889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se dos autos que o presente feito foi distribuído por dependência 

ao processo n. 745/1999 – Código n. 13843, (Separação Consensual), 

que tramitou perante esta especializada.

 Observando o que dispõe o art. 286, I e III, do Código de Processo Civil, 

tem-se que a caracterização da conexão (art. 56, CPC), da continência 

(art. 57, CPC) ou da identidade de ações (art. 337, §2º, CPC), para os fins 

da distribuição dependencial, só pode configurar-se entre ações em 

tramitação, pois a finalidade do instituto é evitar a prolação de eventuais 

decisões contraditórias ou redundantes (art. 58, CPC).

 Nesse sentido é o entendimento da Súmula 235 do Colendo Superior 

tribunal de Justiça, in verbis:

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi 

julgado.

Destarte, o juízo decisório não se vincula a ações futuras, porque os fatos 

anteriores já se transformaram em direito, portanto exaurindo a Jurisdição 

preventa, ressalvando-se, quando muito, a regra do art. 516, II, do CPC.

Entendo, pois, que a referida ação de Exoneração de Alimentos deve ter o 

Juízo competente estabelecido pela distribuição aleatória, haja vista a 

ausência de conexão entre a referida ação e a ação de Separação 

Consensual supramencionada, sendo vedada a distribuição por 

dependência sem embasamento legal, considerando-se que a Lei 

Processual Civil em momento algum dispôs acerca da matéria.

 Diante do exposto, e tendo em vista incompatibilidade do Sistema Apolo 

com o Sistema PJE, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC/2015, INDEFIRO 

a petição inicial e, via de consequência; JULGO e DECLARO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Após, a preclusão temporal deste decisum, certifique-se e remeta-se ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 250399 Nr: 9769-97.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHADS, FADS, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDA AUGUSTO BUENO DA 

SILVA - OAB:284668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIDNEI DA SILVA, Cpf: 51384736891, Rg: 

5760082, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Vistos em correição. Denota-se dos autos que a 

petição de fl. 81/84, foi recebida como sucessão definitiva, quando na 

verdade, deveria ser recebida como sucessão provisória, consoante o 

disposto no art. 30 do CC/2002. Desta forma, com o fito de evitar qualquer 

mácula no procedimento, o que por certo poderá acarretar nulidade futura, 

mantenho a nomeação da Sr.ª MARIA HELENA AUGUSTO DA SILVA como 

inventariante, eis que é a curadora nomeada (fl. 72) e esposa do 

desaparecido. Outrossim, em atenção ao procedimento estabelecido na 

sucessão provisória (art. 26 e ss do CC c/c art. 744 e ss do CPC/2015), 

citem-se, por mandado os herdeiros e a curadora e, por edital o ausente, 

com prazo de 20 (vinte) dias, para querendo, oferecerem artigos de 

habilitação. Feitas as citações, renove-se vista dos autos ao Ministério 

Público, ressaltando se tratar de sucessão provisória de bens de ausente. 

Intimem-se.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Denota-se dos autos que a 

petição de fl. 81/84, foi recebida como sucessão definitiva, quando na 

verdade, deveria ser recebida como sucessão provisória, consoante o 

disposto no art. 30 do CC/2002.Desta forma, com o fito de evitar qualquer 

mácula no procedimento, o que por certo poderá acarretar nulidade futura, 

mantenho a nomeação da Sr.ª MARIA HELENA AUGUSTO DA SILVA como 

inventariante, eis que é a curadora nomeada (fl. 72) e esposa do 

desaparecido.Outrossim, em atenção ao procedimento estabelecido na 

sucessão provisória (art. 26 e ss do CC c/c art. 744 e ss do CPC/2015), 

citem-se, por mandado os herdeiros e a curadora e, por edital o ausente, 

com prazo de 20 (vinte) dias, para querendo, oferecerem artigos de 

habilitação. Feitas as citações, renove-se vista dos autos ao Ministério 

Público, ressaltando se tratar de sucessão provisória de bens de 

ausente.Intimem-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Vieira da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 06 de dezembro de 2017

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 264851 Nr: 4124-57.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDSC, ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA ROSLAINE DA SILVA, Cpf: 

00904349195, Rg: 14844753, Filiação: Jose Nilton da Silva e Benedita 

Sebastiana de Oliveira Silva, data de nascimento: 24/11/1983, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, solteiro(a), Telefone 9234 8803. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05, 
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sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR ANDAMENTO NO FEITO .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Vieira da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 27 de outubro de 2017

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 314291 Nr: 10542-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRJGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645/MT, JOSÉ ANTÔNIO INÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346

 Vistos etc.

 Devidamente intimada quanto ao decisório de fl. 221f/v, a requerida 

comparece aos autos às fls. 222/223, informando que jamais descumpriu 

as determinações judiciais, oportunidade em que informou que as visitas 

foram suspensas em razão de uma medida protetiva pleiteada pela 

genitora dos infantes, face ao episódio narrado às fls. 226/237, pugnando 

pelo arquivamento deste feito.

Oportunizado vista dos autos ao Ministério Público, ocasião em que exarou 

seu parecer às fls. 239/240, qual seja, pela remessa do feito ao Juízo da 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da 

Comarca de Cuiabá/MT, onde tramita o feito de n. 27493-47.2017.811.0002 

– Código n. 487949.

Em seguida, à fl. 241 o requerente reitera o cumprimento da decisão fixada 

nestes autos, pugnando para que lhe seja deferido o direito de visitar os 

filhos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, denota-se dos autos que quando da realização de audiência 

instrutória (fl. 193f/v), as partes entabularam um acordo com relação a 

partilha dos bens, ao valor dos alimentos a serem prestados aos infantes, 

bem como ao direito de visita do genitor, sendo a avença devidamente 

homologada em audiência, sendo que transitou em julgado (fl. 201v), sem 

que houvesse interposição de qualquer recurso.

Portanto, conforme muito bem salientado pelo Parquet, estamos diante do 

cumprimento de sentença, no qual o genitor busca exercer o seu direito de 

visita outrora estabelecido, o qual deverá tramitar nos termos do art. 536 e 

ss do CPC/2015, eis que visa o cumprimento de obrigação de fazer.

Entretanto, os documentos acostados às fls. 204/237, NÃO demonstram 

que de fato ocorreu a SUSPENSÃO do direito de visita dos menores, 

conforme alegado pela requerida.

Com fundamento no princípio da verdade real, diligenciei junto ao Juízo da 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da 

Comarca de Cuiabá/MT, requisitando-lhe cópia da decisão proferida nos 

autos n. 27493-47.2017.811.0002 – Código n. 487949, a qual segue em 

anexo a esta decisão.

Denota-se da referida decisão, que ao contrário do que informou a 

requerente, o Juízo da Violência doméstica NÃO suspendeu o direito de 

visitas, senão vejamos:

“(omissis)

Com relação ao pedido de “restrição ou suspensão do direito de visitas 

aos dependentes menores” (art. 22, IV, da Lei nº 11.340/2006), aguardo a 

realização do estudo psicossocial das partes para sua apreciação, 

conforme a própria orientação da Lei nº 11.340/2006. Importante 

esclarecer que o deferimento das medidas de proibição de contato com a 

ofendida e os familiares não inviabilizam, por si só, o direito de visitas do 

requerido aos filhos menores. Contudo, deverá o requerido adotar as 

cautelas necessárias para que o exercício do direito de visitas não 

implique em descumprimento das medidas protetivas deferidas, podendo 

se valer de parente ou pessoa de confiança para intermediar a busca e 

entrega dos filhos menores.”

Conforme já dito alhures, tratando-se de feito já sentenciado, o qual se 

encontra na fase de cumprimento de sentença, entendo desnecessária a 

remessa destes autos ao Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, eis que as 

medidas requeridas nos autos n. 27493-47.2017.811.0002 – Código n. 

487949, visam tão somente resguardar a integridade física da requerente, 

limitando-se a obviar o contato do requerido com ela, razão pela qual deixo 

de remeter os autos àquele juízo.

Ressalto que as questões atinentes à partilha, fixação de alimentos e 

visitas já foram objeto de sentença nestes autos, não havendo que se 

falar assim em conexão com a medida protetiva ajuizada pela genitora dos 

infantes, tampouco em competência absoluta em razão da matéria.

 No mesmo sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, exarado na Súmula 235, in verbis:

235. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já 

foi sentenciado.

Denota-se dos autos que a genitora busca a todo o custo ludibriar este 

Juízo, alegando que além das medidas protetivas deferidas a seu favor, 

fora suspenso o direito de visitação dos menores, fato inverídico, 

conforme se depreende da decisão em anexo, usando de tal artificio para 

justificar o descumprimento das ordens exaradas por este juízo.

Importante frisar que é dever das partes cooperarem para que se obtenha 

em tempo razoável a prestação jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

6º do CPC/2015, bem como estas têm o dever de se comportar de acordo 

com a boa-fé, em consonância com o disposto no art. 5º do mesmo 

Códex.

Em razão do noticiado nos autos, nos termos dos artigos 77, § 1º c/c art. 

81, ambos do CPC/2015, CONDENO a Sr.ª CATIA REGINA JOAQUIM 

GIOVANETTI como litigante de má-fé e na prática de ato atentatório a 

dignidade da justiça, aplicando-lhe multa no valor de 9,99% (nove, noventa 

e nove por cento) do valor dado à causa em favor da parte contrária, bem 

como CONDENO ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

montante ½ (meio) salário mínimo vigente, nos termos do art. §2º do art. 81 

do CPC/2015.

Ademais, DEFIRO o pedido de fl. 241, na forma pleiteada e, DETERMINO 

que a genitora providencie a entrega da infante ao Sr. PAULO MAZZETO 

DEODATO, no dia 23/12/2017 às 8:00h, devendo o genitor devolvê-la no 

dia 29/12/2017 às 20:00h.

Determino ainda, que após as festividades de final de ano a requerida 

proceda ao INTEGRAL cumprimento do acordo objeto da sentença 

proferida nestes autos, com relação ao exercício do direito de visitas a ser 

exercido pelo genitor dos infantes, sob pena de aplicação de multa no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento (art. 536 

do CPC/2015), além de eventual expedição de mandado de busca e 

apreensão, bem como incidência da multa prevista no §3º do mesmo 

artigo.

Intimem-se.

Sirva à presente como mandado, a ser cumprida pelo oficial plantonista se 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 321001 Nr: 17405-12.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÁTIA DA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11250/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, JOSE 

KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - 

OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:OAB/MT 11.190, 

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - OAB:13156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se a Inventariante para no prazo de 10 (dez) dias, apresente aos 

autos o esboço de partilha, bem como apresente o comprovante de 

quitação dos débitos indicados à fl. 235, viabilizando o deslinde final.

Havendo cumprimento da determinação, renove-se vista dos autos ao 

Parquet, do contrário, determino a remessa do presente feito ao arquivo, 

com baixa e anotações de praxe, retomando seu curso assim que houver 
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cumprimento desta determinação em sua integralidade.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 410652 Nr: 16995-80.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAA, IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSA, AA, SCSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:10.875/MT

 Vistos etc.

Trata-se processo sentenciado/extinto à fl. 58, com certidão de trânsito 

em julgado (fl. 69 v); motivo pelo qual indefiro o requerimento de fls. 70/71, 

e determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

de praxe.

Intime-se.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426449 Nr: 25340-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMM, LMDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NAHOMI MOREIRA MENDES, Filiação: 

Luana Moreira da Silva e Gustavo Mendes de Morais, data de nascimento: 

18/12/2013, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), menor 

impubere, Telefone 92801303 e atualmente em local incerto e não sabido 

LUANA MOREIRA DA SILVA MENDES, Cpf: 04164817100, Rg: 2045870-3, 

Filiação: Maria Moreira de Oliveira Silva e Paulo Moreira da Silva, data de 

nascimento: 25/09/1991, brasileiro(a), natural de Cuiaba Mt-MT, casado(a), 

atendente, Telefone 65 691 7351. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias , sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

dar andamento ao feito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edir da Silva, digitei.

Várzea Grande, 10 de janeiro de 2018

Joanne da Silva Mesquita Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 406321 Nr: 14739-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15141/O, MANOEL CESAR DIAS AMORIM - OAB:6470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT, EMANOEL AGOSTINHO DE ALMEIDA - OAB:2223/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de processo sentenciado (fls. 146/148), com certidão de trânsito 

em julgado (fl. 150); assim, remeta-se ao arquivo, com as baixas e 

anotações de praxe.

Translade-se cópia da sentença nos autos em apenso.

Às providências

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005277-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANCA IND E COM DE CARROCERIAS E FURGOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ OAB - MT20372/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (RÉU)

WD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1005277-35.2016.8.11.0002 AUTOR: ALIANCA IND E COM DE 

CARROCERIAS E FURGOES LTDA - EPP RÉU: WD DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, BANCO MERCEDES-BENZ DO 

BRASIL S/A Vistos... Informado o novo endereço da corré WD 

Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda. - ME, designo a audiência de 

tentativa de conciliação para 28/03/2018, às 16:00h. Intimem-se a autora e 

corréu Banco Mercedes e cite-se a corré WD na forma do despacho 

contido no Id. 4481861. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008382-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FIRMINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA, OU QUEM ESTIVER NA POSSE DO IMOVEL 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para manifestar sobre os documentos da 

parte ré

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001834-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DE L. C. REZINO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO IMPULSIONO estes 

autos para intimar a parte autora para depositar a diligência do Oficial de 

justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004024-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO PARAGUASSU (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar as partes sobre as provas que pretendem produzir
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002120-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR LIMA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Cumprindo o 

disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar às partes da Perícia designada para o dia 14 de fevereiro de 2018, 

às 09:00 horas, (horário de chegada) no consultório do Dr. Luiz Gustavo 

Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua Clovis 

Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da Escola 

Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Conforme agendado pelo perita e cumprindo o 

disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar às partes da Perícia designada para o dia 01 de dezembro de 2017, 

ás 8:00 horas, por hora de chegada, no consultório do Dra. Michele 

Taques Pereira Baçan - medica perita, na Avenida das Flores, 843, 

Hospital Jardim Cuiabá - sala 03 - térreo, bairro Jardim Cuiabá - telefone 

99929 - 6655. CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002120-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR LIMA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 14 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003570-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JESUINA DA SILVA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 14 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003570-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JESUINA DA SILVA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 14 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001258-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMA ROSANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 14 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577 SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001258-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMA ROSANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 14 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004498-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 14 de fevereiro de 2018, às 10:00 horas, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577 SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004498-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 14 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004484-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE SOUZA TEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 14 de fevereiro de 2018, às 10:00 horas, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004484-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE SOUZA TEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 14 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002553-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 15 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002553-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 14 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002350-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER CLEITON DA SIVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 14 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002350-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER CLEITON DA SIVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 14 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003087-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 16 de fevereiro de 2018, às 10:30 hs, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 
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Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003087-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 16 de fevereiro 2018, às 10:00 hs, no consultório do Dr. Luiz Gustavo 

Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua Clovis 

Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da Escola 

Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001702-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOANICE GOMES DA SILVA (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 16 de fevereiro de 2018, às 11:00 hs, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001702-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOANICE GOMES DA SILVA (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 16 de fevereiro de 2018, às 11:00 hs, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001879-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MAGALHAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 23 de fevereiro de 2018, às 09:00 hs, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001879-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MAGALHAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 23 de fevereiro de 2018, às 09:00 hs, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001496-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVY ARTHUR DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 15 de fevereiro de 2018, às 10:30 hs, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001496-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVY ARTHUR DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 15 de fevereiro de 2018, às 10:00 hs, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001725-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEZIVALDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 15 de fevereiro de 2018, às 10:30 hs, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001725-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEZIVALDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 15 de fevereiro de 2018, às 11:00 hs, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004702-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VIANA KAI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 15 de fevereiro de 2018, às 11:00 hs, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004702-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VIANA KAI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 15 de fevereiro de 2018, às 11:00 hs, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004037-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 16 de fevereiro de 2018, às 09:00 hs, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004037-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 16 de fevereiro de 2018, às 09:00 hs, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003042-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDRIELE ALVES NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 16 de fevereiro de 2018, às 09:30 hs, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003042-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDRIELE ALVES NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 16 de fevereiro de 2018, às 09:30 hs, no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000593-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme foi agendado pelo perito e cumprindo o 

disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar às partes da Perícia designada para o dia 19 de janeiro de 2018, ás 

13:00 horas, no consultório do Dr. João Leopoldo Baçan – CRM – MT 5753, 

no endereço : Hospital Jardim Cuiabá, sala 03, térreo, bairro Jardim Cuiabá, 

Cuiabá-MT - fone 65 96011639/ 999817522

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000593-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme foi agendado pelo perito e cumprindo o 

disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar às partes da Perícia designada para o dia 19 de janeiro de 2018, ás 

13:00 horas, no consultório do Dr. João Leopoldo Baçan – CRM – MT 5753, 

no endereço : Hospital Jardim Cuiabá, sala 03, térreo, bairro Jardim Cuiabá, 

Cuiabá-MT - fone 65 96011639/ 999817522

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1009444-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LEMOS BENITEZ (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento Impulsiono estes autos para intimar a parte 

autora para depositar diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001715-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme foi agendado pelo perito e cumprindo o 

disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar às partes da Perícia designada para o dia 20 de fevereiro de 2018 

às 12:40 no consultório do perito médico, situado na Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, sala 908, Centro Sul, Cuiabá – MT, 

telefone 99601-1639.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001715-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme foi agendado pelo perito e cumprindo o 

disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar às partes da Perícia designada para o dia 20 de fevereiro de 2018 

às 12:40 no consultório do perito médico, situado na Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, sala 908, Centro Sul, Cuiabá – MT, 

telefone 99601-1639.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001155-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE VAGMAKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar a parte requerida 

para depositar os honorários periciais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006310-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. N. D. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT0017683A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. M. D. A. E. S. (RÉU)

G. J. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Impulsionamento Impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para apresentar o atual endereço o Requerido 

Gonçalo Jose da Silva, uma vez que a Correspondencia foi devolvida. 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006096-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO METELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO FRANCISCO DE LIMA (RÉU)

GONÇALO SALOMÉ FIGUEIREDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

depositar a diligência do oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004602-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS 

DO MATO GROSSO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT0007304S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Reginaldo Reisen Pereira (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar a parte autora 

para fornecer o endereço detalhado do imóvel objeto da posse

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226899 Nr: 7046-42.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVANILDO ETELVINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Certifico, que remeto estes autos ao contador para atualização das 

custas/taxas.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 224326 Nr: 4600-66.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTM -TRANSPORTES E COM. PNEUS E 

LUBRIFICANTES LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B, JORGE AURELIO 

ZAMAR TAQUES - OAB:4700/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):JTM - Transportes e Com. Pneus e Lubrificantes 

LTDA ME - CNPJ/MF nº 08.956.128/0001-35

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Processo n° 4600-66/2009. Cód. 224326

Vistos...

Em face do longo período de tempo em que o processo tramita e das 

infrutíferas tentativas de citação da parte ré, vem o autor às fls. 244/245, 

requerer sua citação via edital.

Conforme narrado nas certidões dos Sra. Oficiais de Justiça, após várias 

tentativas não foi possível proceder com a citação da Sr. Jtm – 

Transportes e Com. Pneus e Lubrificantes Ltda- Me, e diante da 

impossibilidade da citação, defiro a citação por edital, na forma requerida.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 09 de novembro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 395999 Nr: 9160-41.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLE DE CAMPOS RIBOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA ALMEIDA - 

OAB:9.235-OAB-MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, LEONARDO 

FIALHO PINTO - OAB:

 Processo nº 9160-41.2015 Código (395999)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO CIVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

FRANCIELLE DE CAMPOS RIBOLI em desfavor PRIME INCORPORAÇÕES E 

CONTRUÇÕES S/A.

Informa o devedor ás fls.358/359 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação com apenas uma das partes, manifestando-se 

o credor ás fls.361 favorável ao valor, requerendo o seu levantamento 

mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 358/359, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 13 DE DEZENBRO DE 2017.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 511339 Nr: 19748-39.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:MT 14.103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 DIANTE DO EXPOSTO, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE 

URGÊNCIA para DETERMINAR a suspensão da cobrança referente ao mês 

setembro/2017, com vencimento 06/10/2017 (fls. 46), bem como, que a 

ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC 6/390559-3 sob 

pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 reais. Por ser medida de 

urgência, determino que seja cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, 

expedindo-se o necessário ao seu cumprimento.Deve ainda o autor, 

continuar com o pagamento das suas próximas faturas normalmente e 

mensalmente, devendo o réu fornece-lhe o necessário.Em que pese à 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 07/02/2018, às 

08:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC.Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Desde já, defiro o pedido de inversão do ônus da prova 

em favor da parte autora, por tratar-se de relação de consumo e ser a 

parte hipossuficiente.Intime-se.Cumpra-se.(Assinado digitalmente 

por)Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 511339 Nr: 19748-39.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 
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DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:MT 14.103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Assim, defiro o pedido retro para determinar que a ré restabeleça, no 

prazo máximo de 12 (doze) horas, o fornecimento de energia elétrica na 

Unidade Consumidora do autor, bem como, abstenha-se de realizar nova 

suspensão, em extensão dos efeitos da tutela de fls. 56/58, inclusive, 

quanto à multa diária outrora fixada (R$ 500,00).Autorizo a consignação 

em juízo do valor incontroverso, ou seja, a importância mensal equivalente 

a 377 kWh, tal qual determinado na r. sentença proferida nos autos 

26958-83/2013 (Id. 330664), até ulterior decisão, ficando a ordem de 

abstenção de “corte” condicionada à prova do depósito mensal.A fim de 

dar efetividade a esta decisão, determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça de plantão.No mais, aguarde-se a realização da 

audiência designada para 07.02.2018, às 8:00h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 425221 Nr: 24734-07.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OZENIL VIEIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:MG-76.696, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida/apelada para 

manifestar sobre o recurso de apelação, em 15 dias

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003268-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA SILVA LOPES (AUTOR)

ADALTO LUSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT15868/O 

(ADVOGADO)

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIROSHI OKAJIMA (RÉU)

ISMAILDES GOMES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO PRAZO: 30 DIAS 

Dados do Processo: Processo: 1003268-66.2017.8.11.0002 Valor causa: 

R$ 60.000,00 Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: LUCELIA 

SILVA LOPES, ADALTO LUSSI RÉU: HIROSHI OKAJIMA, ISMAILDES 

GOMES DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) Citada(s) NOME: Lucelia Silva 

Lopes - Endereço:Rua Chile Quadra 09 Lote 28 - Bairro: Parque das 

Nações/Jardim Imperial - Várzea Grande/MT - CEP: 78143-326. NOME: 

Adalto Lussi - Endereço:Rua Chile Quadra 09 Lote 28 - Bairro: Parque das 

Nações/Jardim Imperial - Várzea Grande/MT - CEP: 78143-326. NOME: 

Hiroshi Okajima - Endereço: Rua da Mangueira, nº 195 - Bairro Shangri-la - 

Cuiabá/MT - CEP: 78070-140. NOME: Ismaildes Gomes da Silva - Endereço: 

Avenida T-0063, nº 2134 Quadra 346 Lote 13 Sala 07 - Bairro Jardim 

América - Goiania/GO - CEP: 74250-320. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS 

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: Em 20 de setembro de 

2016, os Requerentes adquiriram do Sr. João Nilso Ferreira, a posse de 

uma área de 257,89m2 (duzentos e cinqüenta e sete e oitenta e nove 

metros quadrados) localizada no Bairro Parque das Nações, em Várzea 

Grande/MT, com os seguintes limites e confrontações: Frente 10,00m de 

frente para a Rua Chile; Fundos 10,00m para o Lote 29; Lado Direito 

26,00m para a Lote 31; Lado Esquerdo 25,50m para o Lote 27, conforme 

consta no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e 

Certidão emitida pelo 5º Serviço Notarial e de Registros da Comarca de 

Cuiabá/MT, ambos em anexo. Consta na Escritura Publica de Cessão de 

Direitos Possessórios (documento em anexo), que o Sr. João Nilso 

Ferreira, possuía a posse do imóvel, sem oposição de qualquer espécie, 

sempre mansa e pacifica há mais de 18 (dezoito) anos, contudo 

considerando que os Requerentes adquiriram a posse do terreno em 

setembro de 2016, até a presente data se completou pelos menos 19 

(dezenove) anos do exercício da posse sem qualquer interrupção. Os 

Requerente construíram sua moradia no terreno adquirido, onde vivem em 

família, sendo a posse mansa e pacifica, a qual é exercida 

ininterruptamente há pelos menos 19 (dezenove) anos, somando com a 

posse do antigo proprietário, e nela fizeram sua moradia. DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: Uma área de 257,89m2 (duzentos e cinqüenta e 

sete e oitenta e nove metros quadrados) localizada no Bairro Parque das 

Nações, em Várzea Grande/MT, com os seguintes limites e confrontações: 

Frente 10,00m de frente para a Rua Chile; Fundos 10,00m para o Lote 29; 

Lado Direito 26,00m para a Lote 31; Lado Esquerdo 25,50m para o Lote 27 

Despacho/Decisão:Vistos...Defiro a assistência judiciaria ao autor, nos 

moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, com o pagamento das custas 

ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude de que 

não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente se 

comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação; Determino ainda, a citação dos confinantes e expeça-se edital 

de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se 

ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem como, ao 

representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à pretensão 

inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

VÁRZEA GRANDE, 19 de janeiro de 2018 EUCARIS TAQUES PEREIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: - TELEFONE: 

(65) 36861848

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003268-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA SILVA LOPES (AUTOR)

ADALTO LUSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT15868/O 

(ADVOGADO)

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIROSHI OKAJIMA (RÉU)

ISMAILDES GOMES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO PRAZO: 30 DIAS 

Dados do Processo: Processo: 1003268-66.2017.8.11.0002 Valor causa: 

R$ 60.000,00 Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: LUCELIA 

SILVA LOPES, ADALTO LUSSI RÉU: HIROSHI OKAJIMA, ISMAILDES 

GOMES DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) Citada(s) NOME: Lucelia Silva 

Lopes - Endereço:Rua Chile Quadra 09 Lote 28 - Bairro: Parque das 

Nações/Jardim Imperial - Várzea Grande/MT - CEP: 78143-326. NOME: 

Adalto Lussi - Endereço:Rua Chile Quadra 09 Lote 28 - Bairro: Parque das 

Nações/Jardim Imperial - Várzea Grande/MT - CEP: 78143-326. NOME: 

Hiroshi Okajima - Endereço: Rua da Mangueira, nº 195 - Bairro Shangri-la - 

Cuiabá/MT - CEP: 78070-140. NOME: Ismaildes Gomes da Silva - Endereço: 

Avenida T-0063, nº 2134 Quadra 346 Lote 13 Sala 07 - Bairro Jardim 

América - Goiania/GO - CEP: 74250-320. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS 

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: Em 20 de setembro de 

2016, os Requerentes adquiriram do Sr. João Nilso Ferreira, a posse de 

uma área de 257,89m2 (duzentos e cinqüenta e sete e oitenta e nove 

metros quadrados) localizada no Bairro Parque das Nações, em Várzea 
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Grande/MT, com os seguintes limites e confrontações: Frente 10,00m de 

frente para a Rua Chile; Fundos 10,00m para o Lote 29; Lado Direito 

26,00m para a Lote 31; Lado Esquerdo 25,50m para o Lote 27, conforme 

consta no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e 

Certidão emitida pelo 5º Serviço Notarial e de Registros da Comarca de 

Cuiabá/MT, ambos em anexo. Consta na Escritura Publica de Cessão de 

Direitos Possessórios (documento em anexo), que o Sr. João Nilso 

Ferreira, possuía a posse do imóvel, sem oposição de qualquer espécie, 

sempre mansa e pacifica há mais de 18 (dezoito) anos, contudo 

considerando que os Requerentes adquiriram a posse do terreno em 

setembro de 2016, até a presente data se completou pelos menos 19 

(dezenove) anos do exercício da posse sem qualquer interrupção. Os 

Requerente construíram sua moradia no terreno adquirido, onde vivem em 

família, sendo a posse mansa e pacifica, a qual é exercida 

ininterruptamente há pelos menos 19 (dezenove) anos, somando com a 

posse do antigo proprietário, e nela fizeram sua moradia. DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: Uma área de 257,89m2 (duzentos e cinqüenta e 

sete e oitenta e nove metros quadrados) localizada no Bairro Parque das 

Nações, em Várzea Grande/MT, com os seguintes limites e confrontações: 

Frente 10,00m de frente para a Rua Chile; Fundos 10,00m para o Lote 29; 

Lado Direito 26,00m para a Lote 31; Lado Esquerdo 25,50m para o Lote 27 

Despacho/Decisão:Vistos...Defiro a assistência judiciaria ao autor, nos 

moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, com o pagamento das custas 

ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude de que 

não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente se 

comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação; Determino ainda, a citação dos confinantes e expeça-se edital 

de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se 

ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem como, ao 

representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à pretensão 

inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

VÁRZEA GRANDE, 19 de janeiro de 2018 EUCARIS TAQUES PEREIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: - TELEFONE: 

(65) 36861848

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003268-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA SILVA LOPES (AUTOR)

ADALTO LUSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT15868/O 

(ADVOGADO)

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIROSHI OKAJIMA (RÉU)

ISMAILDES GOMES DA SILVA (RÉU)

 

EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do Processo: 

Processo: 1003268-66.2017.8.11.0002 Valor causa: R$ 60.000,00 Tipo: 

Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: LUCELIA SILVA LOPES, ADALTO 

LUSSI RÉU: HIROSHI OKAJIMA, ISMAILDES GOMES DA SILVA Pessoa(s) a 

ser(em) Citada(s) NOME: Lucelia Silva Lopes - Endereço:Rua Chile Quadra 

09 Lote 28 - Bairro: Parque das Nações/Jardim Imperial - Várzea 

Grande/MT - CEP: 78143-326. NOME: Adalto Lussi - Endereço:Rua Chile 

Quadra 09 Lote 28 - Bairro: Parque das Nações/Jardim Imperial - Várzea 

Grande/MT - CEP: 78143-326. NOME: Hiroshi Okajima - Endereço: Rua da 

Mangueira, nº 195 - Bairro Shangri-la - Cuiabá/MT - CEP: 78070-140. 

NOME: Ismaildes Gomes da Silva - Endereço: Avenida T-0063, nº 2134 

Quadra 346 Lote 13 Sala 07 - Bairro Jardim América - Goiania/GO - CEP: 

74250-320. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, dos termos da presente 

ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na petição inicial. RESUMO DA 

INICIAL: Em 20 de setembro de 2016, os Requerentes adquiriram do Sr. 

João Nilso Ferreira, a posse de uma área de 257,89m2 (duzentos e 

cinqüenta e sete e oitenta e nove metros quadrados) localizada no Bairro 

Parque das Nações, em Várzea Grande/MT, com os seguintes limites e 

confrontações: Frente 10,00m de frente para a Rua Chile; Fundos 10,00m 

para o Lote 29; Lado Direito 26,00m para a Lote 31; Lado Esquerdo 25,50m 

para o Lote 27, conforme consta no Instrumento Particular de 

Compromisso de Compra e Venda e Certidão emitida pelo 5º Serviço 

Notarial e de Registros da Comarca de Cuiabá/MT, ambos em anexo. 

Consta na Escritura Publica de Cessão de Direitos Possessórios 

(documento em anexo), que o Sr. João Nilso Ferreira, possuía a posse do 

imóvel, sem oposição de qualquer espécie, sempre mansa e pacifica há 

mais de 18 (dezoito) anos, contudo considerando que os Requerentes 

adquiriram a posse do terreno em setembro de 2016, até a presente data 

se completou pelos menos 19 (dezenove) anos do exercício da posse 

sem qualquer interrupção. Os Requerente construíram sua moradia no 

terreno adquirido, onde vivem em família, sendo a posse mansa e pacifica, 

a qual é exercida ininterruptamente há pelos menos 19 (dezenove) anos, 

somando com a posse do antigo proprietário, e nela fizeram sua moradia. 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Uma área de 257,89m2 

(duzentos e cinqüenta e sete e oitenta e nove metros quadrados) 

localizada no Bairro Parque das Nações, em Várzea Grande/MT, com os 

seguintes limites e confrontações: Frente 10,00m de frente para a Rua 

Chile; Fundos 10,00m para o Lote 29; Lado Direito 26,00m para a Lote 31; 

Lado Esquerdo 25,50m para o Lote 27 Despacho/Decisão:Vistos...Defiro a 

assistência judiciaria ao autor, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 

10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de 

lide no usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, 

deixo de designar audiência de conciliação; Determino ainda, a citação dos 

confinantes e expeça-se edital de citação aos interessados e ausentes, 

pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e 

estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a fim de 

manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito VÁRZEA GRANDE, 19 de janeiro de 2018 

EUCARIS TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: - TELEFONE: (65) 36861848

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009303-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009303-42.2017.8.11.0002 AUTOR: LEIDIANE CRISTINA DA SILVA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 

98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento 

de valores. Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Cobrança 

Indevida com Pedido de Tutela de Urgência para determinar a abstenção 

do corte de energia, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para a 

concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos vejo que a autora possui 

unidade consumidora sob o Nº 6/386470-9 e que na fatura do mês 

11/2017 veio com um valor alto se comparado aos meses anteriores, e 

que no não pagamento ensejaria no corte. O artigo 39 do Código de 

Defesa do Consumidor deixa claro, no parágrafo 10, que é considerada 

como prática abusiva elevar sem justa causa os preços de produtos e 
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serviços. Isso pode ser observado na atitude da prestadora, que 

aumentou cerca de quatro vezes o valor da conta dos meses de maio de 

junho de 2015, mesmo o cliente afirmando que o consumo continua o 

mesmo. Neste caso a Energisa atua em desacordo com os preceitos 

legislativos, ao exigir do cliente, valor que o mesmo não consumiu, valores 

estes supostamente abusivos. A princípio, cumpre esclarecer que o 

vínculo estabelecido entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário é 

sinalagmático, sendo possível a interrupção da continuidade da prestação 

do serviço nos casos de inadimplência do consumidor, nos moldes 

previstos na Resolução n.º 456, de 29 de novembro de 2000 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. No entanto, analisando os 

documentos que instruíram a petição inicial, nota-se que se mostra 

plausível a alegação da autora, ao indicar que as faturas de energia 

elétrica emitidas pela ré no período mencionado, de fato, apresenta um 

valor alto, demonstrando, portanto, que se mostra, em princípio, lícita a 

pretensão da autora, no sentido de rever o consumo relativo ao período 

acima. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado nos valores 

referentes ao consumo de energia que pode levar ao corte de 

fornecimento de energia elétrica gerando prejuízos ao autor, configurando 

segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo 

PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que as 

ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, se abstenha 

de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora 6/386470-9 referente à discussão da validade da cobrança 

referente ao mês 11/2017 (Id. 11145411 - Pág. 1) e caso já tenha 

procedido ao corte, QUE PROMOVA AO IMEDIATO RELIGAMENTO, sob 

pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 reais. Por ser medida de 

urgência, determino que seja cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, 

expedindo-se o necessário ao seu cumprimento. Diante do interesse da 

parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

28/03/2018, às 15:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1009309-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JORGE RAMOS SUTIL (REQUERENTE)

TEREZINHA SUTIL DE LIMA (REQUERENTE)

AMILTON RAMOS SUTIL (REQUERENTE)

JOAO MARIA SUTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRA DA SILVA STOCKMANNS OAB - PR34932 (ADVOGADO)

JAIME ALBERTO STOCKMANNS OAB - PR17732 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO SCHMIDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009309-49.2017.8.11.0002 REQUERENTE: JOAO MARIA SUTIL, AMILTON 

RAMOS SUTIL, CLEUSA DE JESUS DOS SANTOS, JORGE RAMOS SUTIL, 

TEREZINHA SUTIL DE LIMA REQUERIDO: PAULO AFONSO SCHMIDT 

Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a 

cópia do presente de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com 

as nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009409-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ISABEL DE CARVALHO LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009409-04.2017.8.11.0002 REQUERENTE: SEBASTIANA ISABEL DE 

CARVALHO LEITE Vistos... Defiro a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita. Anote-se. Ao Ministério Público para manifestar-se acerca do 

pedido e conclusos para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009426-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SEBASTIAO MARCOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009426-40.2017.8.11.0002 AUTOR: PAULO SEBASTIAO MARCOSKI RÉU: 

H L CONSTRUTORA LTDA Vistos... Para que seja deferida a assistência 

judiciária, não basta a simples declaração da parte de que não se 

encontra em condições econômicas para pagar as custas do processo e 

os honorários do advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família. Deve, para tanto, comprovar a real necessidade da concessão do 

benefício, conforme disposição do artigo 5º, inciso LXXVI, da Constituição 

Federal, segundo o qual "O Estado prestará assistência jurídica e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos". Nesse sentido, verifico 

que a autora, no entanto, não juntou nenhum documento que comprovasse 

a falta de recursos que o impossibilitasse de arcar com as custas 

processuais. DESSA FORMA, rejeito o pedido, DETERMINO a intimação da 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o 

recolhimento das custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de 

cancelamento da distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009407-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009407-34.2017.8.11.0002 REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, 
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com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Intime-se a parte requerida, para que no prazo da contestação, 

promova a exibição dos documentos pleiteados pelo autor que se 

encontre em seu poder. Em que pese à manifestação expressa da parte 

autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, 

§4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação para o 

dia 28/03/2018, às 17:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio ou mandado, para comparecimento à audiência de 

conciliação e/ou mediação, com antecedência mínima de 20 dias, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência acima designada, seu desinteresse na 

autocomposição, hipótese em que a audiência será cancelada e o termo 

inicial para oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido 

de cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 

335, ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009436-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MECANICA FELIPE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009436-84.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: RODOESTE - IMPLEMENTOS DE 

TRANSPORTE LTDA EXECUTADO: MECANICA FELIPE LTDA - ME Vistos... 

Analisando a inicial e os documentos que a instruem, não localizei o 

comprovante de pagamento referente ao recolhimento das custas e taxas 

judiciárias. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que 

no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009432-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIS CANDIDO DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009432-47.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: PAPITO AUTO POSTO VARZEA 

GRANDE LTDA EXECUTADO: WILLIS CANDIDO DO PRADO Vistos... 

Analisando a inicial e os documentos que a instruem, não localizei o 

comprovante de pagamento referente ao recolhimento das custas e taxas 

judiciárias. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que 

no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009230-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA SOUZA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

joseneide teixeira de oliveira (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009230-70.2017.8.11.0002 AUTOR: VILMA SOUZA TEIXEIRA RÉU: 

JOSENEIDE TEIXEIRA DE OLIVEIRA Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Entendo necessária a justificação prévia do alegado e para 

tanto, designo audiência para o dia 23/02/2018, às 15h00min. Nos termos 

do art. 562, CPC, cite-se a parte ré para comparecer à audiência, em que 

poderá intervir desde que por intermédio de advogado. O prazo para 

contestar é de quinze dias (CPC, art. 564) e contar-se-á a partir da 

intimação do despacho que deferir ou não a liminar (CPC, art. 564, 

parágrafo único). Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009358-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009358-90.2017.8.11.0002 AUTOR: IZABEL DA SILVA SOUZA RÉU: 

RICARDO ELETRO Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, 

nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. Diante do interesse da parte 

autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

28/03/2018, às 17:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009353-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009353-68.2017.8.11.0002 AUTOR: ANA PAULA DIAS RÉU: INSTITUICAO 

EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por trata-se de Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De 

Antecipação De Tutela para determinar que o réu autorize a rematrícula , 

recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para comprovar o alegado a 

autora colaciona aos autos documentos em anexo. Para a concessão de 

tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. Da análise dos autos, verifico que a 

Autora é estudante do Curso de Medicina, sendo beneficiária do Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES), conforme contrato de financiamento 

juntado à Id. nº 11160926 - Pág. 1-12. Verifico ainda, que a ré vem 

cobrando valores que diferem daqueles contratados, conforme documento 

juntados à Id. nº . 11161071 - Pág. 1. Dessa forma, atrelado a tais fatos, 

verifico estar comprovado nestes autos a probabilidade do direito, primeiro 

requisito autorizador da medida. O perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, também vejo configurado, vez que a autora está sendo 

cobrada por valores supostamente indevidos, o que pode lhe trazer 

prejuízos. DIANTE DISSO, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA 

PLEITEADA para DETERMINAR que a ré, cobre somente os valores 

contratados de acordo com o percentual de 5,44 % (Id. Nº 11161065 - 

Pág. 1), bem como, se abstenha de cobrar os valores indicados à Id. nº 

11161071 - Pág. 1. Para tanto, com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 28/03/2018, às 

16:30 horas, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC, podendo ser representada pelos seus respectivos genitores, não 

sendo necessário o comparecimento do menor. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003119-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRAENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICH RODRIGO NOGUEIRA OAB - GO0017423A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIANA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003119-70.2017.8.11.0002 AUTOR: EMBRAENGE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA RÉU: GUIANA PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA Vistos... Trata-se de Embargos Declaratórios 

opostos pelo autor, argumentando haver obscuridade, omissão e 

contradição, em relação ao benefício da justiça gratuita, audiência de 

conciliação outrora designada e concessão da tutela antecipada. Em 

melhor análise dos autos, verifico que o autor recolheu as custas 

processuais, conforme documentos indicados à Id. nº 7152749. Com 

relação à designação de audiência, entendo não haver obscuridade, 

omissão ou contradição, tendo em vista que o CPC/2015 optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória. Só não será 

realizada se o direito em debate não admitir autocomposição, ou se ambas 

as partes, expressamente, declinarem desinteresse (art. 334, § 4º, NCPC). 

Nesse sentido, seria possível o cancelamento da audiência outrora 

designada, se o réu depois de citado, manifestasse seu desinteresse na 

composição consensual, situação essa não demonstrada nos autos. 

Logo, inexistente a alegada omissão. Quanto à possibilidade de 

concessão da tutela antecipada, sem razão, cabendo-lhe discutir a 

aplicação legal em sede de recurso próprio, especialmente por tratar-se 

de tese infringente, que tem por finalidade alterar substancialmente – ou 

totalmente – a decisão. Dessa forma, acolho parcialmente os Embargos 

Declaratórios, para tão somente revogar o benefício da justiça gratuita 

concedida. No mais, com relação ao pedido de imissão na posse realizado 

pelo réu/locador, hei por bem em postergá-lo para depois de realizada a 

constatação no respectivo imóvel. Para tanto, determino que se expeça 

mandado de constatação a ser cumprido por Oficial de Justiça Avaliador 

desta Comarca, que deverá descrever detalhadamente o estado em que 

se encontra o imóvel (Id. nº 6736737). Para tanto, poderá valer-se de 

anexo fotográfico, inclusive, fornecido pela parte interessada. 

Apresentado o Auto, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001685-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE GONCALVES DE ALMEIDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIERRE FERDINANDO RODRIGUES LAUEFFER DE ARAUJO (RÉU)

SINAL VERDE TURISMO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1001685-80.2016.8.11.0002 Certifico que as contestações foram 

apresentadas tempestivamente, assim, encaminho os autos para intimação 

do autor para apresentar impugnação a contestação no prazo de 

15(quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2017 DUMARA 

KLENA NOGUEIRA DE CASTILHO VOLPATO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003416-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE VIEIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS OAB - MT21176/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1003416-14.2016.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, assim, encaminho os autos para intimação do autor para 

apresentar impugnação a contestação no prazo de 15(quinze) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2017 DUMARA KLENA NOGUEIRA 

DE CASTILHO VOLPATO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003369-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RIZERIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RIZERIO LOPES OAB - SP377300 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALÃO DO AUTOMÓVEL inscrito no CNPJ: 09.633. 457/0001-50 sediada 

na Rua da FEB, 222.2 - Jardim Cerrado - Várzea Grande Mato Grosso 

CEP: 78115-805 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003369-40.2016.8.11.0002 Intimação à parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência devolvida pela empresa de correios e telégrafos, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Atenciosamente, ELZA BERNARDETE 

HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004088-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE TOCANTINS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO OAB - MT0015456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1004088-22.2016.8.11.0002; Intimação à parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência devolvida pela empresa de correios e telégrafos, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Atenciosamente, ELZA BERNARDETE 

HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009396-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA VANESSA DE JESUS SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009396-05.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que não há quaisquer 

documentos e/ou provas com que pretende demonstrar a verdade dos 

fatos alegados, bem assim, não consta a procuração ad judicia e 

declaração de hipossuficiência, documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320, do CPC). Desse modo, determino que o autor, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da 

exordial (art.321, paragrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, façam os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Várzea Grande/MT, 08 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009033-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009033-18.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários, conforme dispõe o art. 319 do CPC, seja 

ele: Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II – os nomes, os prenomes, o 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; (grifei). Outrossim, constato que os documentos pessoais 

acostados ao Id. 11019802 encontram-se ilegíveis. Sendo assim, intime-se 

a parte autor para emendar a inicial, providenciando as seguintes 

regularizações no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do 

NCPC): 1. Informar nos autos o endereço eletrônico da parte autora e ré, 

nos termos do art. 319, do CPC. 2. Juntar aos autos novas cópias de 

documentos pessoais. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande-MT, 08 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008703-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA DA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACI LEMES DE MORAIS (RÉU)

JOAO LEMES DE MORAIS (RÉU)

ELISIA LEMES DE SOUZA (RÉU)

JORGE LEMES DE MORAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008703-21.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o requerente pugna pelos 

benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinado pela demandante, nos 

termos do art. 99, § 4º, do NCPC. Ante o exposto, intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, para juntar declaração de hipossuficiência 

devidamente assinada, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), sob pena de não ser deferido os benefícios da 

gratuidade da justiça. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a 

parte autora para promover o recolhimento das custas/taxas judiciais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento 

do mérito (art. 290, NCPC). Após, certifique-se o necessário, e façam os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Várzea Grande, 08 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009176-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI PORTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LINARES JUSTINIANO OAB - SP397099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FENIXTRACK MONITORAMENTO DE VEICULOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009176-07.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Inicialmente, verifica-se que não consta nos autos a 

informação de que foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. 

Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o recolhimento das 

custas referentes à distribuição da presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, conforme 

previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Várzea Grande, 08 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008407-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LAUDELINA GOUVEIA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

IMOBILIARIA GOLDEN (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008407-96.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o requerente pugna pelos 

benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinado pela demandante, nos 

termos do art. 99, § 4º, do NCPC. Ante o exposto, intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, para juntar declaração de hipossuficiência 

devidamente assinada, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), sob pena de não ser deferido os benefícios da 

gratuidade da justiça. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a 

parte autora para promover o recolhimento das custas/taxas judiciais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento 

do mérito (art. 290, NCPC). Após, certifique-se o necessário, e façam os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Várzea Grande, 08 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008536-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008536-04.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não foi determinado o 

valor do pedido de indenização por danos morais, o que na vigência do 

Novo Código de Processo Civil é obrigatório, pois deve o autor na sua 

petição atribuir à causa o valor preciso do ressarcimento pecuniário do 

dano moral pretendido, sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido 

genérico de condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste 

sentido, o art. 292, V, do NCPC, in verbis: Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; Ante 

o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando 

a regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC): 1. Determinar a quantia requerida à título de 

indenização por danos morais, e em consequência, atualizar o valor 

atribuído à causa. Por fim, defiro os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 08 de janeiro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008721-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZA MARCAL DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008721-42.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o requerente pugna pelos 

benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinado pela demandante, nos 

termos do art. 99, § 4º, do NCPC. Ante o exposto, intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, para juntar declaração de hipossuficiência 

devidamente assinada, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), sob pena de não ser deferido os benefícios da 

gratuidade da justiça. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a 

parte autora para promover o recolhimento das custas/taxas judiciais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento 

do mérito (art. 290, NCPC). Após, certifique-se o necessário, e façam os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Várzea Grande, 08 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008328-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDIR TORRES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008328-20.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Inicialmente, em se tratando o requerente de pessoa jurídica 

de direito privado, os requisitos essenciais para a concessão da justiça 

gratuita à pessoa física não são os mesmos para a jurídica, desde que, 

comprovem a impossibilidade de arcar com os ônus processuais. 

Enquanto para a primeira basta a declaração de impossibilidade de arcar 

com as custas sem prejuízo do sustento próprio ou da família, para a 

segunda é imprescindível a comprovação de sua inidoneidade financeira. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA 

MISERABILIDADE JURÍDICA. Para que a pessoa física possa ser 

beneficiária da justiça gratuita basta a afirmação de sua pobreza, até 

prova em contrário, tendo em vista que milita em seu favor presunção iuris 

tantum de veracidade, a teor do disposto no §1º, art. 4º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa 

jurídica, há que se considerar que não milita em seu favor a presunção de 

veracidade da alegação de miserabilidade jurídica, devendo restar 

provados nos autos sua precária condição financeira. (TJMG; AGIN 

1.0024.08.837343-6/0011; Belo Horizonte; Décima Sexta Câmara Cível; 

Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 11/03/2009; DJEMG 03/04/2009). Destarte, 

da análise dos documentos constantes nos autos verifico que evidenciam 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, 

§ 2º,NCPC), devendo a pessoa jurídica, comprovar que não possui 

condições de arcar com as custas do processo. Fato que deverá estar 

comprovado nos autos por documento idôneo. Sendo assim, intime-se a 

parte autora para que traga aos autos comprovação da sua situação 

financeira precária, no prazo de 15 (dias) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (art. 321, do CPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas/taxas 

judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 290, CPC). Após, certifique-se o necessário, e 

façam os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 08 

de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009056-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C B LIMA REFRIGERACAO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DE TOLEDO SALGUEIRO (RÉU)

SANTA RITA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009056-61.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Inicialmente, em se tratando o requerente de pessoa jurídica 

de direito privado, os requisitos essenciais para a concessão da justiça 

gratuita à pessoa física não são os mesmos para a jurídica, desde que, 

comprovem a impossibilidade de arcar com os ônus processuais. 

Enquanto para a primeira basta a declaração de impossibilidade de arcar 

com as custas sem prejuízo do sustento próprio ou da família, para a 

segunda é imprescindível a comprovação de sua inidoneidade financeira. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA 

MISERABILIDADE JURÍDICA. Para que a pessoa física possa ser 

beneficiária da justiça gratuita basta a afirmação de sua pobreza, até 

prova em contrário, tendo em vista que milita em seu favor presunção iuris 

tantum de veracidade, a teor do disposto no §1º, art. 4º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa 

jurídica, há que se considerar que não milita em seu favor a presunção de 

veracidade da alegação de miserabilidade jurídica, devendo restar 

provados nos autos sua precária condição financeira. (TJMG; AGIN 

1.0024.08.837343-6/0011; Belo Horizonte; Décima Sexta Câmara Cível; 

Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 11/03/2009; DJEMG 03/04/2009). Destarte, 

da análise dos documentos constantes nos autos verifico que evidenciam 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, 

§ 2º,NCPC), devendo a pessoa jurídica, comprovar que não possui 

condições de arcar com as custas do processo. Fato que deverá estar 

comprovado nos autos por documento idôneo. Sendo assim, intime-se a 

parte autora para que traga aos autos comprovação da sua situação 

financeira precária, no prazo de 15 (dias) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (art. 321, do CPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas/taxas 

judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 290, CPC). Após, certifique-se o necessário, e 

façam os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 08 

de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008408-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DE SOUZA TARIFA (RÉU)

SARA MARIA FERNANDES E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008408-81.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários previstos no artigo 319 do CPC, uma vez 

que a parte deixou de informar o endereço eletrônico da parte requerida. 

Tem-se que na Ação Monitória é indispensável a prova escrita e literal da 

dívida. No entanto, verifico que o autor traz aos autos apenas uma planilha 

de débito referente ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos (Id. 

10620543). Ademais, constato ainda que o autor pugna pelo benefício da 

justiça gratuita, contudo no que concerne aos parâmetros para a 

concessão do benefício da gratuidade judiciária, é indispensável a 

demonstração da efetiva necessidade de que trata o caput do art. 98, do 

CPC. Conforme o disposto: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.”, fazendo jus, neste caso, ao 

benefício da assistência judiciária gratuita através de mera declaração de 

sua hipossuficiência, conforme previsto no §3º do artigo 98, do CPC. De 

outra parte, verifica-se que a parte exequente possui nível superior 

completo, atua na profissão de advogada, o que não subentende situação 

miserável. No presente caso, caberia ao autor comprovar a 

hipossuficiência, ora alegada, porém não há nos autos dados que 

comprovem a sua renda, tampouco as despesas extraordinárias, que 

possam comprometer o sustento do autor, o que poderia demonstrar a 

impossibilidade em arcar com as despesas processuais. Conforme a 

jurisprudência pátria, não se presume miserabilidade: “JUSTIÇA 

GRATUITA. REQUERENTE DO BENEFÍCIO QUE TEM PROFISSÃO DE NÍVEL 

SUPERIOR. FATO BASTANTE PARA AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE 

MISERABILIDADE JURÍDICA AFIRMADA. DENEGAÇÃO. APELAÇÃO 

D E N E G A D A ”  ( “ T J S P  -  A P L  5 7 3 4 9 4 2 0 0 8 8 2 6 0 0 1 9  S P 

0005734-94.2008.8.26.0019. RELATOR(A): SEBASTIÃO FLÁVIO. 

JULGAMENTO: 23/11/2011. ÓRGÃO JULGADOR: 25ª CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO. PUBLICAÇÃO: 02/12/2011). (Grifei). No entanto, segundo o 

Código de Processo Civil (artigos 98 à 102): “o juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos” (artigo 99, §2º, do CPC). Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando as 

regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, e 700, §4º, ambos do 

CPC): 1. Informar endereço eletrônico da parte requerida. 2. Juntar aos 

autos prova escrita sem eficácia de título executivo, ou, não sendo 

possível, adaptar ao procedimento comum. 3. Traga aos autos 

comprovação da sua situação financeira precária. Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas/taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento do mérito (art. 290, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 8 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008384-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDIR TORRES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDELY DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008384-53.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Inicialmente, em se tratando o requerente de pessoa jurídica 

de direito privado, os requisitos essenciais para a concessão da justiça 

gratuita à pessoa física não são os mesmos para a jurídica, desde que, 

comprovem a impossibilidade de arcar com os ônus processuais. 

Enquanto para a primeira basta a declaração de impossibilidade de arcar 

com as custas sem prejuízo do sustento próprio ou da família, para a 

segunda é imprescindível a comprovação de sua inidoneidade financeira. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA 

MISERABILIDADE JURÍDICA. Para que a pessoa física possa ser 

beneficiária da justiça gratuita basta a afirmação de sua pobreza, até 

prova em contrário, tendo em vista que milita em seu favor presunção iuris 

tantum de veracidade, a teor do disposto no §1º, art. 4º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa 

jurídica, há que se considerar que não milita em seu favor a presunção de 

veracidade da alegação de miserabilidade jurídica, devendo restar 

provados nos autos sua precária condição financeira. (TJMG; AGIN 

1.0024.08.837343-6/0011; Belo Horizonte; Décima Sexta Câmara Cível; 

Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 11/03/2009; DJEMG 03/04/2009). Destarte, 

da análise dos documentos constantes nos autos verifico que evidenciam 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, 
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§ 2º,NCPC), devendo a pessoa jurídica, comprovar que não possui 

condições de arcar com as custas do processo. Fato que deverá estar 

comprovado nos autos por documento idôneo. Sendo assim, intime-se a 

parte autora para que traga aos autos comprovação da sua situação 

financeira precária, no prazo de 15 (dias) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (art. 321, do CPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas/taxas 

judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 290, CPC). Após, certifique-se o necessário, e 

façam os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 08 

de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003376-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E B COSTA COMERCIO E SERVICOS - ME (REQUERENTE)

REFORSUL MANUTENCAO DE CARRINHOS PARA SUPERMERCADO LTDA 

- ME (REQUERENTE)

EDIMAR BENTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS OAB - MT21617/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003376-32.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Não obstante a determinação deste Juízo para que a parte 

comprovasse sua miserabilidade financeira da empresa e de seus sócios, 

este permaneceu silente, conforme certidão de Id. 10605868. Pois bem. 

Uma vez que foi oportunizado a parte requerente a regularização do 

pedido supracitado, e diante da negligência ao permaneceu inerte quanto a 

regularização de documento essenciais, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sendo assim, intime-se para recolhimento de custas/taxas com 

base no valor da causa, emendando a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do 

mérito (art. 290 c/c art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e art. 485, I, 

ambos do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, façam os autos conclusos. Intime-se e cumpra-se. 

Várzea Grande, 09 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005922-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANITARIOS COMERCIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

J M SARTOR IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR BENEDITO VOLPI OAB - RO533 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005922-26.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser 

modificada a decisão recorrida de Id. 9820698, cujos fundamentos, s.m.j., 

bem resistem às razões do recurso, de forma que a mantenho. 

Aguarde-se realização de audiência de conciliação designada ao Id. 

9820698. Após, dê-se regular prosseguimento ao feito. Intime-se e 

cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de janeiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002727-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ABRAO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIRENE FORTALEZA DE MORAIS OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO OAB - SP375091 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1002727-33.2017.8.11.0002 AUTOR: NEIDE ABRAO DO NASCIMENTO 

RÉU: JOCIRENE FORTALEZA DE MORAIS OLIVEIRA Vistos. Cuida-se de 

Ação de Despejo não Residencial oriundo da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

tendo aquele Juízo declinado a competência para esta vara em razão da 

conexão com o processo de n. Proc. 1001581-54/2017, em tramite nesta 

Vara (id. 8813656). Assim, tendo em vista a conexão da presente ação 

com a acima mencionada, determino que sejam associadas, evitando-se, 

assim, decisões conflitantes. Após, façam os autos conclusos para 

análise e deliberações pertinentes. Cumpra-se. Várzea Grande, 9 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007281-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1007281-11.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Procedo com a retificação da decisão retro, para constar que a 

data designada para a realização da audiência de conciliação é 25 de 

março de 2018, às 17horas. No mais, verifica-se que equivoco quanto à 

data que a decisão, pois foi proferida no ano de 2017, não em 2016 

conforme consta, erro material que fica corrigido. Intimem-se. Várzea 

Grande, 10 de janeiro de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007281-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1007281-11.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Procedo com a retificação do despacho retro, para constar que a 

data designada para a realização da audiência de conciliação é 15 de 

março de 2018, às 17horas. Intimem-se. Várzea Grande, 10 de janeiro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005608-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

FULANO DE TAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1005608-17.2016.8.11.0002 AUTOR: DANIEL SOARES MARTINS Vistos 

em correição. I – Cite-se aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como todos os confinantes do referido imóvel; II – Por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os terceiros interessados 

que encontram-se em lugar incerto, caso hajam; III – Por via postal, 

intime-se para manifestar interesse na causa, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando-se a 

estes a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram; IV – Dê-se 

vistas ao Ministério Público; V – Concedo, ainda, aos autores a gratuidade 

de justiça, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. VI – Por 

fim, considerando que os autores possuem idade superior a 60 (sessenta) 

anos, o art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) lhe assegura a 

prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução 

dos atos e diligências judiciais. Dessa forma, procedam-se as devidas 

anotações no sistema. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 18 de setembro de 2017. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 334201 Nr: 2770-89.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Sales de Freitas - 

OAB:7888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA WONGTSCHWSKI - 

OAB:183.503

 Intimar a parte autora para comprovar o pagamento das guias pertinentes 

à carta pecatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 247787 Nr: 7533-75.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA SEVERO MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298135 Nr: 18636-11.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDAA, JDAA, CLAUDINÉIA DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RIBEIRO CASTRO - 

OAB:11388, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 127,09, totalizando em R$ 

503,94, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298135 Nr: 18636-11.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDAA, JDAA, CLAUDINÉIA DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RIBEIRO CASTRO - 

OAB:11388, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 127,09, totalizando em R$ 

503,94, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315044 Nr: 11343-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DA SILVA, AUDAIRA DE CAMARGO 

SILVA, A. P. CAR MECÂNICA E GNV - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:3591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

1.788,87 e da taxa judiciária no valor de R$ 1.788,87, totalizando em R$ 

3.577,74, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 383509 Nr: 1076-51.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILIARDI FEITOSA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ ARFOX - OAB:

 Intimação a parte Requerente para manifestar sobre o deposito voluntario 

conforme fls 88/94 no prazo de 15 (quinze) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315044 Nr: 11343-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DA SILVA, AUDAIRA DE CAMARGO 

SILVA, A. P. CAR MECÂNICA E GNV - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:3591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

1.788,87 e da taxa judiciária no valor de R$ 1.788,87, totalizando em R$ 

3.577,74, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 346038 Nr: 12628-47.2014.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DE ARAUJO LAFETÁ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA S.A, ELIZABETH NEVES 

BORGES CAMPOS GUERRA, JOÃO ANTONIO GONÇALVES GUERRA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPÍRITO DO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16377

 Intimar a parte autora para manifestar no prazo de cinco dias, a respeito 

da negativa do AR.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 4600 Nr: 600-09.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISSAME NOMURA, SÉRGIO HARRY 

MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, SUELLEM 

MONIQUE LAGE DOS SANTOS - OAB:19280/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960

 Vistos etc.

 Postergo a apreciação do pedido de cumprimento de sentença de fls. 

163/164, após a manifestação do advogado acerca da informação de que 

a Trescinco Veículos Pesados Ltda encontra-se em processo de 

recuperação judicial (fls. 165). Prazo: 10 dias.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297202 Nr: 17618-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/QD. 14 LOTE 08 TN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em face da petição de fls. 56, em que a parte autora requer a extinção do 

feito, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil.

 Custas pagas.

Sem condenação em honorários advocatícios diante da inexistência do 

contraditório.

 Desentranhem-se os documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e recibo nos autos, se requerido.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334956 Nr: 3442-97.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDINEIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522

 Vistos, etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 146).

Intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o determinado na 

sentença de fls. 93/95 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 392099 Nr: 6625-42.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE ANDRADE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT/11065-A

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela requerente foi 

interposto no prazo legal, em sendo assim, impulso estes autos com 

intimação à parte requerida via DJE para contrarrazoar no prazo de 15 

(quinze) dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 417936 Nr: 20950-22.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:MG-76.696, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Vistos etc.

Em face da petição de fls.45, em que a parte autora requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200 do Novo Código de Processo Civil, e 

diante da concordância tácita da parte contrária (fls.47), homologo a 

desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, 

via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado Estatuto.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo fica suspensa a cobrança, nos 

termos do artigo 98, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

 Desentranhem-se os documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e recibo nos autos, se requerido.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 292681 Nr: 12566-75.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETTAMERO E OLIVEIRA LTDA, TODESCHINI 

S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:MT 

9.098
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950

 Vistos etc.

Diante do pedido da parte requerida e concordância da parte autora, 

providencie a retificação do polo passivo da presente demanda com 

relação a ré Todeschini Móveis Planejados, fazendo constar TODESCHINI 

S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO.

No mais, especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 06 de fevereiro de 2018, às 17h30min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presentes ao ato 

acompanhados das partes.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência, constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297013 Nr: 17400-24.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE APARECIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 55, redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 07 de março de 2018, às 18h00min.

A parte requerida deverá ser citada/intimada por mandado, nos termos 

requeridos às fls. 52.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299202 Nr: 19778-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1 - Em análise aos autos, verifico que o requerido – André de Godoy – foi 

devidamente citado, conforme se observa às fls. 60, deixando decorrer in 

albis o prazo para apresentação de contestação (certidão de fls. 61), 

razão pela qual decreto sua revelia, devendo os prazos com relação a ele 

correr em cartório, independentemente de intimação, nos termos do art. 

344, II, do CPC.

 2 – Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias.

3 - Considerando que o oficial de justiça identificou o ocupante do lote em 

discussão, digne-se a secretária a alterar a capa dos autos e registros do 

Sistema Apolo para fazer constar ANDRÉ DE GODOY no polo passivo da 

demanda.

4 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299238 Nr: 19814-92.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL - QUADRA 28 - LOTE 

09

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Esclarecidos os pontos supracitados, especifiquem as partes as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, manifestando se têm interesse 

em conciliar. Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem 

os autos conclusos para deliberações ulteriores. Proceda-se a alteração 

do polo passivo para constar o nome dos ocupantes do lote 08 da quadra 

28, ora objeto da ação, conforme qualificação trazida pelo oficial de justiça 

na certidão de fl. 47.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 345495 Nr: 12252-61.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILSON GUMAR OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033/MT

 Certifico que uma vez que a sentença proferida nos autos não ter sido 

publicada, encaminho o expediente para a devida publicação: Diante de 

todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com fulcro 

no art. 269, I, do CPC, e condeno a parte requerida Telefônica Brasil S/A 

ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais ao 

requerente Benilson Gumar Oliveira da Silva, com juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a 

partir do seu arbitramento (presente data), bem como declarar a 

inexistência do débito com relação ao contrato de nº 2127786023. 

Confirmo, outrossim, a liminar deferida para todos os efeitos legais. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 391404 Nr: 6171-62.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Intimação a parte autora para manifestar sobre a juntada do acordo de 

FLS 89/96. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 393953 Nr: 7742-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação a parte Requerente para apresentar a impugnação a 

contestação. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 425414 Nr: 24839-81.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALMEIDA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Em face da petição de fls.115, em que a parte autora requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200 do Novo Código de Processo Civil, e 

diante da concordância da parte contrária (fls. 117), homologo a 

desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, 

via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado Estatuto.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo fica suspensa a cobrança, nos 

termos do artigo 98, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

 Desentranhem-se os documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e recibo nos autos, se requerido.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 52298 Nr: 6479-55.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR SANTANA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:4.088-E, 

ADEMAR SANTANA FRANCO - OAB:1341-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Diante de todo o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Posto isto, condeno o credor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, nos termos do inciso IV, do artigo 85, da Lei Processual.Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 275198 Nr: 18273-58.2011.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO PEREIRA NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ANA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12579

 Vistos etc.

Considerando o teor do petitório de fls. 488/494, faz-se pertinente a 

intimação da parte requerida para se manifestar, uma vez que a sentença 

proferida nos autos determina a compensação de créditos e débitos.

Sendo assim, considerando que não se proferirá decisão contra uma das 

partes sem que ela seja previamente ouvida, nos termos do artigo 9º do 

NCPC, intime-se a requerida/reconvinte para se manifestar nos autos. 

Prazo 10 dias.

Decorrido o prazo certifique-se e retornem os autos conclusos para 

deliberações pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 286127 Nr: 5277-91.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURIDE MANOEL MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLANE MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valfranio Batista da Silva - 

OAB:14010

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA (id. 

286127), igualmente, JULGO IMPROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR DE 

ARRESTO (id. 276351), revogando a liminar concedida pelo e. TJMT nos 

autos da ação cautelar de arresto, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Tais exigências permanecem suspensas, nos termos do artigo 98, 

§3º, do CPC, haja vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita 

(fl. 71/72 – cód. 286127). No mais, com fulcro artigo 81, do CPC, condeno 

a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que arbitro 

em 3% sobre o valor atualizado da causa (artigo 98, §4º, do 

CPC).Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296821 Nr: 17196-77.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/QD. 07 - LT. 28 TN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em face da petição de fls. 54, em que a parte autora requer a extinção do 

feito, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, homologo a desistência manifestada, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do 

supracitado Estatuto.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência do contraditório.

 Desentranhem-se os documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e recibo nos autos, se requerido.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297234 Nr: 17650-57.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMOVEL QD 18

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certiico que ante o teor da certidão de fls. 58, encaminho o expediente 

para a publicação via DJE, com a finalidade de intimar a parte autora para 

se manifestar no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 298998 Nr: 19575-88.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PAULO MARTINS, DAVI ROSA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO- PROC.ESTAD. - OAB:3112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉLIO CHIESA - OAB:MS - 

5.660

 Intimação as partes para manifestarem quanto a proposta de honorarios 

do perito de fls 379/382. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 319215 Nr: 15594-17.2013.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MILTON JOSE TESSAROLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, NILSON 

BARBOSA MACHADO, KENYA CAMILA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 8510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: deirdre araújo serra 

fernandes - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao retorno dos autos 

do e. TJMT (acórdão fls. 378/383) e requeira o que entender de direito. 

Prazo 10 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 319458 Nr: 15833-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVELL AUTO MOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSPENSYS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:OAB/MT 9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Queli Conte - OAB:OAB/RS 

55.648

 Vistos etc.

1 - Primeiramente, proceda a retificação do polo passivo conforme 

determinado na parte final da sentença prolatada nos autos.

De outra banda, a parte autora requereu cumprimento de sentença (fls. 

194/196).

 2 - Intime-se a parte requerida/executada para cumprir com a obrigação 

de fazer, a fim de apresentar todos os documentos requeridos na 

exordial. Prazo: 15 dias.

3 – Com relação aos honorários sucumbenciais, intime-se a parte 

requerida/executada para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do Código 

de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do NCPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 4 - Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 320262 Nr: 16653-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLITON NARDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. NASCIMENTO - 

OAB:17.992-o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Ante o exposto, houve a perda superveniente do objeto desta execução, 

pela falta de interesse no seu prosseguimento e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com fundamento 

no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 331529 Nr: 257-51.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY LEAL ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNL PCS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Intimação à apelada (requerida) para contrarrazoar, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 385588 Nr: 2383-40.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SANTOS DE ALENCAR, NELI CALARZANS 

DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., SISTEMA 

FACIL INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A, JOSE WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:152165/SP, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:18002-A/MT

 Vistos etc.

A vista do disposto no art. 9º do CPC, intime-se a parte requerida para que 

se manifeste acerca do petitório de fls. 306/307, bem assim dos 

documentos que o acompanham de fls. 308/327. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395929 Nr: 9120-59.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDO ROSA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELHOR MOVEIS LTDA., SERASA - 

CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 403134 Nr: 12981-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUBYA SALVINA FEITOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO - AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A
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 Certifico que o recurso de apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo, assim encmainho expediente para publicação via DJE, para 

intimar a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso 

interposto no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419957 Nr: 21973-03.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA MAYER SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico que o recurso de apelação interposto pelo réu é tempestivo, 

assim, encaminho o expediente para a publicação via DJE, com a 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões ao 

recurso apresentado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 428307 Nr: 26458-46.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV PRIME CHAPADA DO HORIZONTE 

INCORPORAÇÕES LTDA, MRV PRIME INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS E CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DA COSTA E SILVA 

LOTT - OAB:OAB/MG 101.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise dos autos verifica-se que, a parte autora peticionou 

requerendo a citação do requerido na pessoa do seu advogado 

constituído para manifestar-se no Agravo de Instrumento interposto pela 

requerente, de nº 0139224-14.2016.811.0000.

Ainda, aportou-se aos autos cópia da decisão proferida no referido 

recurso, o qual foi desprovido pelo Tribunal de Justiça (fls. 957/962).

Pois bem. Não merece prosperar o pedido formulado pelo requerente, pois 

a citação é ato personalíssimo, e não há nada nos autos que indique que o 

suposto advogado do requerido tem poderes para receber a citação (art. 

242, CPC), pois sequer foi juntado aos autos cópia da procuração 

outorgada pelo requerido.

Logo, Indefiro o pedido formulado pelo requerente. Determino a intimação 

da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o endereço 

atualizado do requerido, permitindo assim a citação válida, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC.

Em sendo informando o endereço, expeça-se o respectivo mandado.

 Caso contrário, certifique-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 454044 Nr: 13648-05.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO VITAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIRSON VALENTIM, QUEM ESTIVER NA 

POSSE DO IMÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299197 Nr: 19773-28.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES SIMÃO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1 - Em análise aos autos, verifico que o requerido – Aquiles Simão de 

Magalhães – foi devidamente citado, conforme se observa às fls. 54, 

deixando decorrer in albis o prazo para apresentação de contestação 

(certidão de fls. 42), razão pela qual decreto sua revelia, devendo os 

prazos com relação a ele correr em cartório, independentemente de 

intimação, nos termos do art. 344, II, do CPC.

 2 – Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias.

3 - Considerando que o oficial de justiça identificou o ocupante do lote em 

discussão, digne-se a secretária a alterar a capa dos autos e registros do 

Sistema Apolo para fazer constar AQUILES SIMÃO DE MAGALHÃES no 

polo passivo da demanda.

4 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 305757 Nr: 1475-51.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MARANHENSE DE 

REFRIGERANTES, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 6106, THIAGO COELHO DA CUNHA - OAB:12503-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO/CURADORA/UNIVAG - OAB:OAB/MT4062, ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:OAB/MT15.249A

 Intimar as partes para que se manifestem a respeito da proposta de 

honorários periciais juntada aos autos, em prazo comum de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 316163 Nr: 12517-97.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE CLARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL PRATENIR VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1 - Em análise aos autos, verifico que o requerido – Michel Pratenir Vieira 

da Silva – foi devidamente citado, conforme se observa às fls. 36, 

deixando decorrer in albis o prazo para apresentação de contestação 

(certidão de fls. 37), razão pela qual decreto sua revelia, devendo os 

prazos com relação a ele correr em cartório, independentemente de 

intimação, nos termos do art. 344, II, do CPC.

 2 – Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias.

3 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334136 Nr: 2714-56.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSIA PAES RODRIGUES, MENEZES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED- CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 
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GONÇALVES - OAB:12009/MT

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 344931 Nr: 11837-78.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO INÁCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento de 

sentença (fls. 140/141).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Novo Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do NCPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 453061 Nr: 13266-12.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNNY CHRISTTIAN ZERI DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARY LEITE DE CAMPOS, NILDA 

GODOY DE CAMPOS, PAULO RONALD DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA VENANCIO 

LOUREIRO - OAB:12.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Através do petitório de fls. 73, pretende o autor a citação da parte 

requerida por edital, uma vez que não foram localizados nos endereços 

indicados nos autos.

 Pois bem. O Código de Processo Civil é claro ao dispor que, somente após 

ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas, e estas 

resultarem infrutíferas, poderá ser procedida a citação por edital.

Manuseando os autos, verifico que o requerente não demonstrou ter 

esgotado todos os meios necessários para localizar a representante do 

espólio Nilda Godoy de Campos e o requerido Paulo Ronald de Oliveira, 

uma vez que não diligenciou para tentar obter o seu endereço nos órgãos 

oficiais (TRE, Receita Federal, etc.).

Convém realçar que a jurisprudência só vem aceitando a citação editalícia 

em casos excepcionais, quando estejam presentes algumas das 

hipóteses do art. 256, do Novo Código de Processo Civil, o que não se 

vislumbra neste feito.

Posto isso, indefiro o petitório de fls. 73, e, no impulso do processo, 

determino nova vista à parte autora para manifestação nos autos, para 

requerer o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 307646 Nr: 3579-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DUARTE AMORIM NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilber Norio Ohara - 

OAB:8261

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls.283/284).

 Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009482-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DE MIRANDA OAB - 025.807.551-10 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009482-73.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de ação proposta em desfavor do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social. Tendo em vista que a presente ação foi 

proposta em desfavor de Autarquia Federal este Juízo é incompetente 

para processar e julgar a lide, cuja competência é do Juízo da Fazenda 

Pública. Diante de tal circunstância, considerando a competência absoluta 

da Vara Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento 

deste feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 08 de janeiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007247-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007247-36.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. À vista da ausência de comprovação da intimação da 

requerida para a audiência de conciliação, redesigno referido ato para o 

dia 19 de março de 2018, às 14h00min. Intimem-se. Cumpra-se nos 

ulteriores termos a decisão de id. Num. 10388075. Várzea Grande/MT, 08 

de janeiro de 2018. ( Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008432-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FERREIRA DE FREITAS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERINY FERREIRA DE FREITAS (RÉU)

NELSON NUNES DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA DA SILVA RIBEIRO OAB - MT10242/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008432-12.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser 

modificada a decisão recorrida de ID. 10879715 – Pág.1-3, cujos 

fundamentos, s.m.j., bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho. Presto, em ofício que segue, as informações que me foram 

requisitadas por meio do Ofício de n. 01/2018/GB2VC, o qual foi 

encaminhado por meio eletrônico, conforme recibo anexo. Dê-se regular 

prosseguimento ao feito. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 08 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009324-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RIBEIRO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009324-18.2017.8.11.0002 REQUERENTE: MAURICIO RIBEIRO DE 

QUEIROZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais com pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, proposta por 

MAURÍCIO RIBEIRO DE QUEIROZ em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A, (VIVO S.A). Aduz que, ao tentar contratar os serviços da requerida 

se viu impossibilitado diante de um suposto débito inserido nos seus 

cadastros internos no valor de R$999,99, supostamente vencido em 26 de 

setembro de 2015, o qual afirma desconhecer. Alega que, nunca aderiu 

qualquer relação jurídica que ensejasse a obrigação apontada, pois a linha 

de telefone que possui com a requerida é na modalidade pré-pago, sendo 

que o endereço fornecido por ocasião da contratação dos supostos 

serviços é em Barra do Garças e nunca lhe pertenceu. Sustenta que, 

tentou contato com a requerida, mas não foi apresentada alternativas que 

não fosse a quitação imediata do débito, sendo informado que a suposta 

dívida está na iminência de ser incluída nos Órgãos de Proteção ao Crédito 

(SPC e Serasa). Assim, requer a concessão de tutela de urgência, para 

que a parte ré promova a suspensão provisória do débito sub judice, e se 

abstenha de incluir seu nome do rol de maus pagadores. Pede, ainda, os 

benefícios da assistência judiciária gratuita e a inversão do ônus da prova, 

para determinar que a requerida exiba os documentos que foram utilizados 

para a celebração do suposto contrato que originou o débito em comento. 

É o breve relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 

300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver a 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Visa o autor a suspensão do débito 

com a requerida, bem como a não inclusão do seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, sob a alegação de que desconhece a pretensa dívida. Da 

apreciação dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados 

restaram evidentes no caso, uma vez que restou devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos dos órgãos 

de proteção ao crédito. Neste diapasão, são funestos os efeitos de ter o 

nome negativado nos cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que 

isso impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, 

movimentar contas bancárias ou renová-las. E viver sem crédito no mundo 

atual, ou ter este abalado, é algo quase impossível. Ainda, a existência de 

restrição interna junto à requerida o impossibilita de contratar serviços de 

telefonia junto à requerida, que é uma das empresas de telefonia com 

maior cobertura do país. Já a probabilidade do direito restou evidenciada 

na fatura juntada aos autos (id. 11146109 - Pág. 1), a qual indica a 

existência de um débito no valor de R$999,99, referente aos serviços de 

telefonia prestado na cidade de Barra do Garças, em endereço que o 

autor afirma desconhecer, sendo certo que em razão do referido débito o 

promovente poderá ter seu nome incluído nos cadastros de restrição ao 

crédito. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento 

final, pois diante da sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser 

revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos. Ante o 

exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos 

termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceda a suspensão provisória do débito em 

discussão, e se abstenha de incluir o nome e dados do autor dos órgãos 

de proteção ao crédito, retirando-o em igual prazo caso já tenha inserido, 

sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da 

causa. Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, defiro o pedido de 

inversão do ônus da provada, eis que evidenciada a relação consumerista 

e a hipossuficiência do autor em relação à ré, determino que a ré 

apresente todos os documentos que deram origem à contratação do 

serviço que originou dívida em discussão, no prazo da defesa. Em que 

pese a expressa manifestação da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, nos termos do art. 334, § 4º, I, a audiência não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual. Desse modo, designo para o dia 25 de abril de 

2018, às 15h20, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 

335, inciso I, CPC). Cite-se/intime-se a parte ré, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §4º, inciso I, §5º c/c inciso II, artigo 335, ambos 

do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351,CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande, 8 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009418-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURIVAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009418-63.2017.8.11.0002 REQUERENTE: JOSE LOURIVAL DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AYMORE Vistos. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência Antecipada, proposta por JOSÉ LOURIVAL DE SOUZA em 

desfavor de AYMORÉ FINANCEIRA e BANCO SANTANDER. Aduz que, no 

dia 18 de setembro de 2017, recebeu uma ligação de cobrança referente a 

um financiamento junto ao Banco Aymoré financiadora do Grupo 

Santander, referente à um financiamento de R$66.470,00, o qual nega ter 

realizado. Afirma que, registrou Boletim de Ocorrência e fez Carta de 

Contestação junto ao requerido, na qual informa desconhecer qualquer 
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transação ou vinculo com o Banco, e jamais teve conta corrente e 

financiamentos perante estes. Todavia, ao tentar efetuar compra no 

comércio local, constatou que seu nome encontrava-se inscrito nos 

cadastros de restrição ao crédito, em virtude de débito perante o 

requerido. Assim, requer a concessão de Tutela de Urgência para 

determinar que os requeridos se abstenham de cobrar os valores 

indevidos, bem como proceda com a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa. Pede a inversão do ônus da prova 

e a concessão da assistência judiciária gratuita. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela 

de urgência será concedida quando houver a elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Visa o autor a retirada do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes, sob a alegação de que a pretensa dívida não foi por ele 

realizada. Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos 

supramencionados restaram evidentes no caso, uma vez que restou 

devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte 

caso tenha que aguardar o término da demanda para ter seus dados 

excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. Neste diapasão, são 

funestos os efeitos de ter o nome negativado nos cadastros de proteção 

ao crédito, sendo certo que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias ou renová-las. E 

viver sem crédito no mundo atual, ou ter este abalado, é algo quase 

impossível. Já a probabilidade do direito restou evidenciada na 

documentação acostada à exordial, indicando a inclusão do nome do autor 

nos cadastros de restrição ao crédito por dívida que afirma desconhecer, 

tendo contestado o debito junto à instituição financeira e registrado Boletim 

de Ocorrência. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do 

provimento final, pois diante da sua própria natureza jurídica, poderá a 

mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os 

requisitos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que os requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam 

com a exclusão do nome e dados do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada ao valor 

da causa. Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, pois evidenciada a relação consumerista e 

a hipossuficiência do autor em relação à ré, determino que a ré apresente 

o documento que deu origem à dívida em discussão, determino que a parte 

ré, no prazo da defesa, junte o contrato que deu origem na dívida em 

discussão, bem como os documentos apresentados pelo contratante por 

ocasião da contratação. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que 

designo para o dia 25 de abril de 2018, às 15h40, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no 

que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 8 de janeiro de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009520-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1009520-85.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 08 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009518-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUCAS CURVO MATHEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1009518-18.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 08 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009190-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUFINA LINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009190-88.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Benefício Previdenciário - Aposentadoria 

por Idade Rural c/c Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Rufina 

Lina da Silva em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Tendo 

em vista que a presente ação foi proposta em desfavor de Autarquia 

Federal este Juízo é incompetente para processar e julgar a lide, cuja 

competência é do Juízo da Fazenda Pública. Diante de tal circunstância, 

considerando a competência absoluta da Vara Especializada da Fazenda 

Pública para apreciação e julgamento deste feito, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, determinando sua remessa a 

uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. 

Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o caso requer. Várzea 

Grande/MT, 08 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009521-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO RODRIGO DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1009521-70.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 
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COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 08 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009517-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK VINICIUS DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1009517-33.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 08 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008987-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA LONRENSATTO E SILVA OAB - SP168806 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008987-29.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do NCPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do NCPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

NCPC). No mais, nos termos do artigo 701, do NCPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento das custas processuais 

(art. 701, §1º, do NCPC). Consigno que fica CONDICIONADA a expedição 

do mandado ao depósito do título de crédito original (cheque) na secretaria 

da 2ª Vara Cível, nos termos do artigo 425, § 2º, do NCPC. PRAZO DE 10 

DIAS. Em sendo apresentado os títulos junto à secretaria dentro do prazo 

supra cite-se. Caso contrário, certifique-se e faça os autos conclusos 

para deliberações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o 

necessário. Várzea Grande, 08 de janeiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008704-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO (RÉU)

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008704-06.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se os réus, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 25 de abril de 2018, às 14h00min, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, 

vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, NCPC). Por 

fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 08 de janeiro de 2018. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009525-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - DF22648 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A C I COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009525-10.2017.8.11.0002 AUTOR: CERVEJARIA PETROPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA RÉU: A C I COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - 

EPP Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, proposta 

por CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA em desfavor de 

A C I COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP, nome fantasia de PRIME 

CATÁLOGOS. Aduz que, em junho de 2017, recebeu uma ligação de uma 

funcionária da requerida, informando que enviaria alguns documentos 

para que a empresa atualizasse seus dados na lista telefônica e de 

catálogos da empresa, sendo que este serviço não geraria custo algum, 

tendo o funcionário da requerente assinado os documentos encaminhados 

pela requerida. Afirma que, passado 3 (três) meses, no dia 10/11/2017, 

recebeu nova ligação, informando ser do departamento jurídico da 

empresa ré, e que esta levaria a protesto 4 boletos em nome da autora 

que estavam em atraso, em virtude da prestação de serviços de lista 

telefônica e catálogos. Quando funcionário da requerente informou que 

não havia contrato algum referente a esta prestação de serviços ela 

imediatamente encerrou a ligação. Alega que, o nome da empresa foi 

incluído no Cadastro de Pendências Financeiras – Pefin, conforme 

comprova o documento anexo expedido pelo SERASA em 13/12/2017, no 

valor de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais). Sustenta que se 

trata de um golpe, que a requerida utilizou de meio ardil para obter a 

assinatura e que existem inúmeras reclamações neste sentido na internet, 

motivo pelo qual dirigiu-se à Delegacia de Policia e registrou Boletim de 

Ocorrência. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para 

determinar que seja retirado nome da empresa Requerente da PEFIN – 

Pendências Financeiras, bem como seja expedido ofício ao SERASA para 

que providencie a retirada do seu cadastro de inadimplentes. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, 

a tutela de urgência será concedida quando houver a elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Visa a autora a antecipação dos efeitos da 

tutela para o fim de, determinar que a requerida retire a Pendencia 

Financeira em seu nome, e que seja oficiado ao Serasa para que retire 

seu nome dos cadastro de inadimplentes, sob a alegação de que a 

pretensa dívida inexiste e é objeto de fraude. Da apreciação dos autos 

verifica-se que os requisitos supramencionados restaram evidentes no 

caso, uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência 

de prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda 

para ter seus dados excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. 
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Ademais, o perigo da demora evidencia-se no fato de que não sendo 

deferida a tutela, a parte autora poderá sofrer os funestos prejuízos do 

protesto, pois certamente, restringirá seu crédito, expondo-a a 

constrangimento ilegal. E, em se tratando de empresa, é corolário lógico 

que tanto a protesto como a inserção do seu nome no rol dos maus 

pagadores acarretará inúmeros e incertos prejuízos, haja vista o desgaste 

de sua credibilidade perante os fornecedores e instituições de crédito. 

Neste sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C PERDAS E DANOS - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PELO JUÍZO A 

QUO - CANCELAMENTO DE PROTESTO DO TÍTULO E EXCLUSÃO DO 

NOME DA EMPRESA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - INDÍCIO DE 

RELAÇÃO NEGOCIAL INEXISTENTE - CONSTATAÇÃO - RECURSO 

PROVIDO. Se o conjunto probatório acostado aos autos evidencia a 

verossimilhança nas alegações da recorrente em razão de ter 

demonstrado não ter efetuado qualquer negócio comercial com a parte 

agravada que tenha dado origem ao crédito vinculado ao título, há que ser 

provido o recurso para a concessão da tutela antecipada, a fim de 

cancelar o protesto e determinar a exclusão do nome da empresa do rol 

de inadimplentes até julgamento final da demanda.” (AI 62038/2008, DRA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/05/2011, Publicado no DJE 16/06/2011) (negritei) “APELAÇÃO - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO - 

CONTRATO DE PUBLICIDADE - "GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA" - 

CONTRATAÇÃO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO 

- NULIDADE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. Caracteriza vício 

de consentimento a ensejar nulidade a celebração de contrato de 

divulgação de publicidade em lista telefônica por meio do qual o 

proponente, sob o pretexto de se tratar de renovação gratuita de cadastro 

em lista telefônica, induz o contratante a aderir a um contrato oneroso. A 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral 

puro, passível de reparação pecuniária.” (Ap 82559/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, 

Publicado no DJE 10/08/2015) Já a probabilidade do direito restou 

evidenciada nos documentos juntados com a exordial, os quais indicam 

que a pretensa dívida é objeto de golpe, o qual tem sido realizado em 

diversos comerciantes do o país. Deste modo, havendo dúvidas quanto à 

regularidade da relação jurídica que deu causa á cobrança do título, faz se 

necessária a concessão da tutela antecipada para se evitar prejuízos de 

difícil reparação à parte autora. De outro norte, não há risco de 

irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria natureza 

jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que 

presentes os requisitos. Sendo certo que se ficar evidente que a 

cobrança é devida, a requerida poderá utilizar-se das vias judiciais 

adequadas para recebimento do valo. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 300 do CPC DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

pretendida, para determinar a retirada da Pendência Financeira-PEFIN em 

nome da requerente. Para tanto, determino que se expeça ofício ao 

SERASA solicitando que proceda com a exclusão do nome da empresa 

requerente, CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, dos 

cadastros de inadimplentes, em razão do débito para com a requerida A C 

I COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP, nome fantasia de PRIME 

CATÁLOGOS. Cite-se/ intime-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 25 de abril o de 2018, às 16h20, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 09 de janeiro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1009022-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS SC LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAIR DE JESUS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT8575/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009022-86.2017.8.11.0002 REQUERENTE: GAPLAN ADMINISTRADORA 

DE BENS SC LTDA REQUERIDO: ADEVAIR DE JESUS OLIVEIRA Vistos. 

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado, observando 

que o cumprimento deve ser realizado como diligência do juízo. Após, 

devolva-se com as nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande, 9 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1009220-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALRA BATISTA TELES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BALDUÍNO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009220-26.2017.8.11.0002 REQUERENTE: LINDALRA BATISTA TELES DE 

SOUZA REQUERIDO: BALDUÍNO PAN Vistos. Cumpra-se como deprecado, 

servindo a cópia de mandado, observando que o cumprimento deve ser 

realizado como diligência do juízo. Após, devolva-se com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 9 de janeiro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1009272-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR PETINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSMAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009272-22.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ALTEMAR PETINI REQUERIDO: 

COSMAN Vistos. Designo o dia 21 de março de 2018 às 16h30min, para a 

inquirição da testemunha. A intimação da testemunha arrolada deverá ser 

providenciada pela parte que a arrolou, nos termos do artigo 455, do CPC. 

A inércia na realização da intimação da testemunha importa na desistência 

de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC. 

Comunique-se o Juízo Deprecante comunicando a data assinalada para o 

ato, para as providências necessárias. Às providências. Várzea Grande, 

9 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009532-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARANGAO AUTO PECAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT0006398A-O 

(ADVOGADO)

ARIHADINEY TAVARES EUGENIO OAB - MT0016378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECAR AUTOPECAS LTDA (RÉU)

FOUR CREDIT SECURITIZADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009532-02.2017.8.11.0002 AUTOR: KARANGAO AUTO PECAS LTDA - 
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ME RÉU: FOUR CREDIT SECURITIZADORA S/A, DECAR AUTOPECAS LTDA 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

e de Débito c/c Danos Morais e Tutela Liminar por KARANGÃO 

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA – EPP em desfavor de 4CREDIT 

SECUTIRIZADORA S.A. e DECAR AUTO PEÇAS LTDA Aduz que, foi vítima 

de fraude perpetrada pela ré, haja vista que recebeu notificação do 

Cartório do 2º Ofício informando o protesto de Duplicata que acrescida 

dos emolumentos perfaz o valor de R$1.113,23, tendo como sacador a Ré 

Decar Autopeças LTDA e favorecido a 4Credit Securitizadora. Alega que, 

entrou em contato com a requerida Decar, tendo a funcionária desta 

informado que foi um equivoco e que adotaria as providências para o fim 

de baixar o protesto e cancelar o título. Contudo, não tomou nenhuma 

mediada, sendo a autora comunicada pelo seu Banco que havia um 

protesto efetivado em seu CNPJ, quando tentou novo contato, sem êxito. 

Após, contatou a favorecida do título, a Ré 4Credit, informando que não 

adquiriu qualquer mercadoria com a Ré Decar, tendo esta reconhecido a 

inexistência da dívida e informado que tomaria as providencias 

necessárias, e que a autora não sofreria nenhum prejuízo, no entanto 

nenhuma providencia foi tomada, permanecendo o protesto e seus efeitos. 

Assim, requer a concessão de Tutela de Urgência para determinar que 

seja determinada a imediata suspensão dos efeitos do protesto do título 

nº. 190357-A, tirado em desfavor da Autora Karangão Distribuidora de 

Auto Peças LTDA, CNPJ: 04.446.517/0001-60, expedindo-se ofício ao 2º 

Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande-MT, até o 

julgamento final da lide. É o breve relatório. Fundamento e decido. Pois 

bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa a autora a 

baixa do protesto retirando seu nome do rol de maus pagadores, sob a 

alegação de que a pretensa dívida constante do título protestado é objeto 

de fraude, pois não possui qualquer relação jurídica com as demandadas. 

Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados 

restaram evidentes no caso, uma vez que não sendo deferida a tutela, a 

parte autora poderá sofrer os funestos prejuízos do protesto, pois 

certamente, restringirá seu crédito, expondo-a a constrangimento ilegal. 

Em se tratando de empresa, é corolário lógico que tanto a protesto como a 

inserção do seu nome no rol dos maus pagadores acarretará inúmeros e 

incertos prejuízos. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – 

DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a questão controvertida suscitada pelo agravante 

demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do 

feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente 

demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC. Se 

na ação ordinária onde o autor pede tutela antecipada de sustação de 

protesto, é imprescindível a dilação probatória, não se mostra ilegal a 

decisão liminar, haja vista o dever de cautela do magistrado para se evitar 

prejuízo a ambas as partes.” (AI 98817/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 

05/02/2014) Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos 

documentos acostada aos autos, o quais demonstram que foi realizado o 

protesto de duplicata mercantil em que a primeira requerida consta como 

favorecida e a segunda como sacador. Ainda, os e-mails trocados entre 

as partes (id’s: 11237418; 11237417) indicam que as demandadas têm 

ciência da suposta irregularidade do protesto, tendo se comprometido a 

tomar as providências necessárias para sua retirada, contudo, ao que 

tudo indica, quedaram-se inerte. Ademais, não há risco de irreversibilidade 

do provimento final, pois diante da sua própria natureza jurídica, poderá a 

mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os 

requisitos. Por fim, o valor do débito encontra-se devidamente caucionado 

pela requerente, conforme guia de depósito judicial constante nos autos. 

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores 

da medida, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar a 

suspensão do protesto do título nº 190357-A, no valor de R$983,53 

(novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), tirado em 

desfavor da Autora Karangão Distribuidora de Auto Peças LTDA, CNPJ: 

04.446.517/0001-60. Oficie-se ao 2º Serviço Notarial e Registral da 

Comarca de Várzea Grande-MT, para que promova o cumprimento da 

medida. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, nos termos do art. 334, §4º, I, a 

audiência não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. Desse modo, 

designo para o dia 25 de abril de 2018, às 16h40, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Cite-se/intime-se a parte ré, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada. Nesse caso a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (artigo 334, §4º, inciso I, §5º c/c inciso II, artigo 

335, ambos do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, 

§8º, do CPC. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 9 de janeiro de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003583-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Proc. n.1003583-31.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do NCPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 28 de 

fevereiro de 2018, às 12h40min, Mesa 02, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do NCPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade 

para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do NCPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária e o 

pedido de prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento n.º 26/2008 – CGJ, in verbis: Artigo 1º Terão prioridade na 

tramitação em primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive 

cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou 

interessado: (...) III - pessoa portadora de moléstia ou debilidade 

profissional, decorrentes de acidente de trabalho ou de trânsito, em 

quaisquer de suas modalidades; (...). Sendo assim, digne-se esta 

secretaria a retificar o registro do presente processo para incluir a 
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prioridade de tramitação, conforme Provimento n.º 26/2008 – CGJ. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 09 de janeiro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003387-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JUSCELINO TOMICHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Proc. n.1003387-27.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no artigo 334, §4º, inciso I, 

do NCPC, DETERMINO que sejam os autos encaminhados ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 13h00min, 

Mesa 02, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do 

NCPC. Cite-se/intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do NCPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária e o 

pedido de prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento n.º 26/2008 – CGJ, in verbis: Artigo 1º Terão prioridade na 

tramitação em primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive 

cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou 

interessado: (...) III - pessoa portadora de moléstia ou debilidade 

profissional, decorrentes de acidente de trabalho ou de trânsito, em 

quaisquer de suas modalidades; (...). Sendo assim, digne-se esta 

secretaria a retificar o registro do presente processo para incluir a 

prioridade de tramitação, conforme Provimento n.º 26/2008 – CGJ. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 09 de janeiro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004490-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME TENCIANO PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FERREIRA PONTES OAB - 844.013.701-04 (REPRESENTANTE)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004490-69.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no artigo 334, §4º, inciso I, 

do NCPC, DETERMINO que sejam os autos encaminhados ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 16h00min, 

Mesa 02, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do 

NCPC. Cite-se/intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do NCPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Finalmente, DEFIRO o pedido de prioridade na tramitação do 

processo, ante o disposto no Provimento n.º 26/2008 – CGJ, in verbis: 

Artigo 1º Terão prioridade na tramitação em primeira instância os 

procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, rogatórias ou de 

ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - pessoa 

portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de acidente 

de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; (...). Sendo 

assim, digne-se esta secretaria a retificar o registro do presente processo 

para incluir a prioridade de tramitação, conforme Provimento n.º 26/2008 – 

CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 09 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001656-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BRENDON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATALINA ALVES OAB - 019.292.791-40 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Proc. n.1001656-93.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do NCPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 28 de 

fevereiro de 2018, às 16h20min, Mesa 02, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do NCPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade 

para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do NCPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 
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multa, na forma do art. 334, § 8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária e o 

pedido na tramitação do processo, ante o disposto no Provimento nº 

26/2008-CGJ, in verbis: Art. 1º Terão prioridade na tramitação em primeira 

instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (..) III – 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...) Sendo assim, digne-se esta secretaria a retificar o registro do 

presente processo para incluir a prioridade de tramitação, conforme 

Provimento n.º26/2008-CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande/MT, 09 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003687-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON TARCIANO ROCHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003687-86.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no artigo 334, §4º, inciso I, 

do NCPC, DETERMINO que sejam os autos encaminhados ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 16h40min, 

Mesa 02, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do 

NCPC. Cite-se/intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do NCPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária e o 

pedido na tramitação do processo, ante o disposto no Provimento nº 

26/2008-CGJ, in verbis: Art. 1º Terão prioridade na tramitação em primeira 

instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (..) III – 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...) Sendo assim, digne-se esta secretaria a retificar o registro do 

presente processo para incluir a prioridade de tramitação, conforme 

Provimento n.º26/2008-CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande/MT, 09 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002544-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RONDON MENDES RALDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Proc. nº 1002544-96.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do NCPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o de 28 de 

fevereiro de 2018, às 10h40min, Mesa 02, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do NCPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade 

para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do NCPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 09 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002578-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY MARQUES DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1002578-71.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que a emenda à inicial não 

foi satisfatória, verifica-se que a parte autora não é alfabetizado, assim, a 

procuração acostada aos autos é irregular, a teor do caput do artigo 654, 

do Código Civil e da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça 

e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ARROLAMENTO DE BENS – SUSPENSÃO DO PROCESSO 

PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DO 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – ALEGADA 

POSSIBILIDADE DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO 

PARTICULAR – DESCABIMENTO – OUTORGANTES NÃO ALFABETIZADOS 

– NECESSIDADE DE MANDATO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – 

PRECEDENTES – TERMO AMIGÁVEL DE PARTILHA E CESSÃO DE 

DIREITOS HEREDITÁRIOS PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 

1.793 DO CÓDIGO CIVIL – FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURA 

PÚBLICA – CONCESSÃO DE PRAZO AO AGRAVANTE PARA 

REGULARIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A procuração 

firmada por pessoa analfabeta, para ter validade, necessita ser firmada 
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por meio de instrumento público, registrado em cartório competente. 

Trata-se de pressuposto de validade da relação processual, o qual pode 

ser verificado até mesmo de ofício, e a qualquer tempo e grau de 

jurisdição. Precedentes. (...)” (AI 157786/2013, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/08/2014, 

Publicado no DJE 26/08/2014) Sendo assim, intime-se a parte autora para 

emendar a petição inicial e trazer aos autos procuração por instrumento 

público, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Sem prejuízo, concedo a autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 09 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005223-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BACELLAR BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Proc. n.1005223-35.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do NCPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 22 de 

março de 2018, às 09h40min, Mesa 02, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do NCPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade 

para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do NCPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Finalmente, DEFIRO o pedido na tramitação do processo, ante o 

disposto no Provimento nº 26/2008-CGJ, in verbis: Art. 1º Terão prioridade 

na tramitação em primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive 

cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou 

interessado: (..) III – pessoa portadora de moléstia ou debilidade 

profissional, decorrentes de acidente de trabalho ou de trânsito, em 

quaisquer de suas modalidades; (...) Sendo assim, digne-se esta 

secretaria a retificar o registro do presente processo para incluir a 

prioridade de tramitação, conforme Provimento n.º26/2008-CGJ. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 09 de janeiro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004723-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAZULMIRO MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT0011059A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Processo nº 1004723-03.2016 Vistos... 

Aportou aos autos a petição registrada sob id. 11045468 – Pág. 1-2, na 

qual o autor afirma que já promoveu a devolução do chip da requerida em 

juízo e realizou a portabilidade do seu número para outra operadora. 

Afirma que, o valor referente a fatura cobrada pela requerida foi 

depositado em conta judicial vinculada ao presente feito e que apesar da 

liminar obstar a inclusão dos dados do requerente ao Serasa a requerida 

incluiu seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. POIS BEM. Cumpre 

ressaltar que, o presente processo tem por objeto o pedido de 

indenização por danos morais decorrentes do bloqueio indevido de linha 

telefônica adquirida, a liminar pleiteada e posteriormente concedida foi no 

sentido de determinar que a empresa ré restabelecesse os serviços da 

linha telefônica do autor. Compulsando os autos, denota-se que de fato o 

autor devolveu o chip em juízo em 22 de maio de 2017 (certidão id. 

7303329), sob a alegação de que este não estaria funcionando e, devido 

ao recebimento de novas faturas, requereu em julho de 2017 pela 

suspensão das cobranças das faturas e que a requerida não inserisse 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não estaria 

se utilizando dos serviços da requerida, pois teria realizado a portabilidade 

do número para outra operadora (petição de id. 9166035 – Pág.1-2). 

Registra-se que, tal petitório não foi analisado e, ao contrário da alegação 

do autor, inexiste qualquer liminar determinando que a requerida se 

abstenha de incluir o nome deste nos órgãos de proteção ao crédito. No 

entanto, considerando a petição supracitada, entendo ser pertinente a 

referida determinação, uma vez que o autor promoveu a devolução do 

chip em juízo e atualmente não se utiliza dos serviços da requerida. Sendo 

assim, DEFIRO o pedido do autor e determino que a requerida, no prazo de 

48 horas, promova a exclusão dos dados do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito no que tange ao contrato de n. 5094070037602, sob 

pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$5.000,00 

(cinco mil reais). Considerando a proximidade do recesso forense e, 

consequente suspensão dos prazos, expeça-se mandado para intimação 

da requerida quanto a presente determinação. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 09 de janeiro de 2018. André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002976-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002976-18.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que a petição inicial juntado aos autos 

requer a desistência da presente lide (Id. 4928460), contudo, douto 

patrono do autor manifesta aos autos requerendo a desconsideração do 

referido petitório (Id. 5909083). Sendo assim, desconsidero o petitório de 

Id. 4928460, devendo a Sra. Gestora Judiciária proceder a exclusão do 

referido documento dos autos. Destarte, passo análise do feito. Diante da 

nova sistemática processual, a qual privilegia a autocomposição (art. 334 

do NCPC), e considerando que a conciliação/mediação é instrumento 

efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios. 

Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de 

Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, estimular e difundir a 
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sistematização da mediação, com o objetivo de reduzir a excessiva 

judicialização de conflitos de interesses e nos termos da Ordem de 

Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de mutirões, bem 

como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os autos 

encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

visando a realização de sessão de conciliação para o de 28 de fevereiro 

de 2018, às 12h00min, Mesa 02, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 

334, § 3º, do NCPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade para o 

diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. Dependendo 

da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em 

conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão 

auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a parte 

requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do NCPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 09 de janeiro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003600-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO LEANDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1003600-33.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do NCPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o de 28 de 

fevereiro de 2018, às 13h20min, Mesa 02, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do NCPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade 

para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do NCPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 09 de janeiro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000703-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. R. (AUTOR)

GONCALINA MARIA PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Proc. nº 1000703-32.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do NCPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o de 28 de 

fevereiro de 2018, às 13h40min, Mesa 02, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do NCPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade 

para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do NCPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 09 de janeiro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001711-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZE CHAGAS NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 
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GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Proc. n.1001711-44.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do NCPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o de 28 de 

fevereiro de 2018, às 14h00min, Mesa 02, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do NCPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade 

para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do NCPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária e o 

pedido de prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento n.º 26/2008 – CGJ, in verbis: Artigo 1º Terão prioridade na 

tramitação em primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive 

cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou 

interessado: (...) III - pessoa portadora de moléstia ou debilidade 

profissional, decorrentes de acidente de trabalho ou de trânsito, em 

quaisquer de suas modalidades; (...). Sendo assim, digne-se esta 

secretaria a retificar o registro do presente processo para incluir a 

prioridade de tramitação, conforme Provimento n.º 26/2008 – CGJ. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 09 de janeiro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002537-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINHA DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002537-07.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

proposta por Clarinha da Silva Nascimento em desfavor de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, onde afirma a parte autora 

que foi vítima de acidente de trânsito em 24/06/2015, e requer a título de 

seguro DPVAT o montante de R$ 13.500,00 em face da ré. Há nos autos a 

informação de que o autor reside no Município Barão de Melgaço e que foi 

naquele município que ocorreu o acidente, bem como a requerida está 

estabelecida no Rio de Janeiro/RJ, não havendo qualquer informação que 

demonstre a competência deste Juízo da Comarca de Várzea Grande para 

julgamento da presente demanda. Instado a se manifestar para justificar o 

motivo de escolha desta comarca para ajuizamento da ação (Id. 3697543) 

a autora quedou-se inerte, conforme certidão de Id. 10620722. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Nada 

obstante o que dispõe a Súmula nº 33 do STJ, que veda a declaração de 

ofício da incompetência relativa, não se pode confundir o intuito da Súmula 

a ponto de impedir a incidência do princípio constitucional do juiz natural, 

previsto no artigo 5º, LIII da CF, cabendo ao juiz fiscalizar o respeito a esta 

norma maior. As normas infraconstitucionais de competência territorial, 

constantes no Código de Processo Civil, vêm a delimitar e distribuir 

territorialmente a competência jurisdicional dos órgãos do Judiciário em 

diversas hipóteses, exatamente com o intuito de preservar a competência 

natural de todo Juízo, respeitando o que determinou a Constituição 

Federal, não cabendo à parte escolher aleatoriamente onde ajuizará seu 

pedido fora da previsão do Código de Processo Civil. Analisando-se a 

documentação acostada aos autos, não resta qualquer dúvida de que o 

autor reside na Comarca de Barão de Melgaço/MT, não havendo nenhuma 

justificativa para ajuizamento de ação nesta Comarca. Destarte, tem-se 

que a demanda deveria ser proposta no foro do domicílio do autor, do réu 

ou, ainda, no local do acidente, ficando a critério do demandante esta 

escolha e a critério da parte ré o ajuizamento de eventual exceção de 

incompetência. Não há previsão legal que autorize a livre escolha por 

parte do autor acerca do foro para ajuizamento da demanda, devendo 

escolher dentre as hipóteses legalmente possíveis. Tem-se que, as 

normas da Constituição Federal não podem ser olvidadas, cabendo ao juiz 

fiscalizar se a demanda foi proposta nos juízos expressamente previstos 

no CPC. A lei infraconstitucional tem seus limites e parâmetros na lei 

constitucional, de modo que juiz natural é qualquer daqueles que estejam 

indicados no CPC, nenhum outro. A parte autora criou uma regra nova de 

distribuição da competência territorial, escolhendo o juízo da Comarca de 

Várzea Grande, o que deve ser rechaçado porque a ninguém é dado 

escolher este ou aquele juiz para sua causa. Assim, a leitura correta que 

se faz da Súmula nº 33 do STJ tem por base que a parte propôs a causa 

em qualquer dos juízos naturais previstos na lei, quando então, por se 

tratar de competência territorial, o juiz não poderia de ofício refutar. Há em 

nossa jurisprudência diversos exemplos de relativização da Súmula nº 33 

do STJ em virtude da prevalência do princípio do Juiz Natural, senão 

vejamos: STJ - CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. 

CLÁUSULAS. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA. 

ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Segundo entendimento desta Corte, 

tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo 

ser declinada de ofício. Afastamento da súmula 33 do Superior Tribunal de 

Justiça. 2 - O intento protetivo da lei, no sentido de possibilitar a escolha 

do foro, domicílio do autor ou do réu, dirige-se ao consumidor, 

propriamente dito, aquela pessoa física ou jurídica destinatária final do bem 

ou serviço. Impossibilidade de o advogado ajuizar a ação em foro diverso, 

que não é nem o da autora (consumidora) e nem o do réu (Banco), 

usando, ao que tudo indica, conforme as instâncias de origem, endereço 

fictício. 3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito 

da 1ª Vara Cível de Aranraguá - SC, suscitante. (CC 106.990/ SC, Rel. MIN. 

FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 

23/11/2009) TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO -AÇÃO MONITÓRIA - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - DIREITOS DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA 

DECLINADA DE OFÍCIO PARA O DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - 

PRECEDENTES DO STJ - DEMANDA AJUIZADA EM COMARCA DISTINTA 

DO DOMICÍLIO DAS PARTES E DO FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL - 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - NÃO INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 33 DO STJ - CONTIGUIDADE DAS COMARCAS - RECURSO 

DESPROVIDO. [...] Não cabe a escolha de foro em local que não coincida 

com o domicílio do autor ou do réu, tampouco com o eleito no contrato, sob 

pena de afronta ao princípio do Juiz Natural. A contiguidade das Comarcas 

de Cuiabá e Várzea Grande não tem o condão de manter a competência 

na Comarca de Cuiabá diante das disposições do CDC. (Agravo de 

Instrumento nº 84058/2012, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Marcos 

Machado. j. 15.08.2012, unânime, DJe 23.08.2012). TJMG - 

INCOMPETÊNCIA RELATIVA - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - 

IMPOSSIBILIDADE ENUNCIADO Nº 33 DA SÚMULA DO STJ [...] - ESCOLHA 

ALEATÓRIA DO FORO - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA 

-CRITÉRIO DETERMINATIVO DE COMPETÊNCIA - DECLÍNIO DE OFÍCIO - 

POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. (DES. WP). 1. O 

magistrado pode, de ofício, declinar de sua competência para o juízo do 

domicílio do consumidor, porquanto a Jurisprudência do STJ reconheceu 

que o critério determinativo da competência nas ações derivadas de 

relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra 

de competência absoluta. [...] 3. Não há previsão legal que adote o critério 

de competência do foro em razão do domicílio do advogado da parte. 
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(Agravo de Ins t rumento nº  1037903-98.2012.8.13.0000 

(10024122012883001), 11ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Marcelo 

Rodrigues. j. 09.01.2013, DJ 15.01.2013).TJRS) CARTÃO DE CRÉDITO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPETÊNCIA 

DECLINADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. A competência territorial é 

relativa, não podendo ser declinada de ofício pelo julgador. Todavia, não 

está ao arbítrio das partes demandar em foro diverso das possibilidades 

legais, como a hipótese dos autos, em que o feito foi ajuizado fora do 

domicílio de ambas. Violação do Princípio do Juiz Natural. NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70042999425, 

Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Breno 

Beutler Junior, Julgado em 26/07/2011) TJRS) Ressalta-se que, embora 

oportunizado prazo para autora justificar a escolha da presente comarca, 

a mesma quedou-se inerte. Desta forma, diante do que foi exposto e 

considerando as informações constantes nos autos acerca do domicílio 

da parte autora, com base no art. 5º, LIII, da CF, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO 

DE LEVERGER/MT, ora domicílio da autora, por considerar-me 

incompetente para análise e julgamento do feito. Decorrido o prazo para 

recurso, certifique-se e remetam-se os autos, após efetuadas as 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande/MT, 09 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008514-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SANTOS DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BARBOSA COSTA OAB - MT0008686S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MARQUES DE ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1008514-43.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Execução de Alimentos proposta por dependência 

à ação de nª 17095-45.2009.811.0002, a qual se encontra em trâmite na 3ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões. Destarte, à vista da conexão 

deste com aqueles autos, estes deverão ser reunidas. Diante destas 

considerações, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar 

e julgar a presente demanda e determino a sua remessa ao juízo da 3ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões, para ser distribuída por 

dependência ao processo nº 17095-45.2009.811.0002, nos termos da 

fundamentação supra. Intimem-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande/MT, 09 de janeiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005676-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON ODILON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUBANK S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005676-64.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese a manifestação expressa do autor no 

desinteresse na autocomposição, designo audiência de conciliação que 

designo para o dia 19 de março de 2018, às 17h00min constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, NCPC). 

Cite-se/intimem-se os réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do NCPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, NCPC). Concedo os 

benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de janeiro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004726-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE ESTELITA RIBEIRO NEVES OAB - 010.934.161-90 

(REPRESENTANTE)

MODESTO TASCA OAB - 285.407.519-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004726-21.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Abra-se vista ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande, 09 de janeiro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009533-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CESAR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR TELECOM S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009533-84.2017.8.11.0002 AUTOR: LAURO CESAR DA SILVA RÉU: 

ALGAR TELECOM S/A Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por 

Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por LAURO CEZAR DA SILVA em desfavor de CTBC 

TELECON. Aduz que, em dezembro de 2017, ao tentar realizar compras de 

forma parcelada, constatou-se que seu nome estava incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, alegando 

3 débitos que o requerente não contraiu. Afirma que, nunca efetuou 

nenhum contrato de prestação de serviço com a empresa e nem residiu no 

endereço que consta o serviço prestado e tão pouco na cidade de 

Uberlândia, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é indevida. 

Assim, pugna pela concessão da antecipação de efeitos da tutela para 

determinar que a requerida retire seu nome dos cadastros de 

inadimplentes, até o final da demanda. Requereu as benesses da justiça 

gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relato. Fundamento e decido. 

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa o autor a 

retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob a alegação de 

que a pretensa dívida não foi por ele adquirida. Da apreciação dos autos 

verifica-se que os requisitos supramencionados restaram evidentes no 

caso, uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência 

de prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda 

para ter seus dados excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. Neste 

diapasão, são funestos os efeitos de ter o nome negativado nos 

cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que isso impede até mesmo 

de receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias ou 

renová-las. E viver sem crédito no mundo atual, ou ter este abalado, é algo 

quase impossível. Já a probabilidade do direito restou evidenciada no 

documento acostado à exordial, indicando a inclusão do nome do autor 

nos cadastros de restrição ao crédito, de débito que o requerente afirma 

não ter contraído. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do 
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provimento final, pois diante da sua própria natureza jurídica, poderá ser 

revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos. Ante o 

exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos 

termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceda a exclusão do nome e dados da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 

(cem reais) limitada ao valor da causa. Outrossim, nos termos do art. 6º. 

VIII, do CDC, defiro o pedido de inversão do ônus da provada, eis que 

evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência do autor em 

relação à ré, determino que a ré apresente o documento que deu origem à 

dívida em discussão, no prazo da defesa. Cite-se/ intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 25 de abril de 2018, às 17horas, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 09 de janeiro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008432-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FERREIRA DE FREITAS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERINY FERREIRA DE FREITAS (RÉU)

NELSON NUNES DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA DA SILVA RIBEIRO OAB - MT10242/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008432-12.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora informa 

o descumprimento da decisão judicial e requer pela concessão de reforço 

policial. Denota-se que, os requeridos já foram devidamente intimados para 

desocupação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação 

coercitiva. Considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento 

interposto pelos requeridos não suspendeu a liminar concedida nestes 

autos, expeça-se mandado de reintegração de posse em favor da autora 

para desocupação coercitiva, haja vista o decurso do prazo para 

cumprimento voluntário. Registro que, caso o Oficial de Justiça informe 

necessidade de reforço policial este já foi deferido na decisão que 

concedeu a liminar. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de 

janeiro de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005229-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005229-42.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora se 

manifestou alegando a ocorrência de erro material, pois a discussão 

corresponde a 07 (sete) faturas e não 08 (oito), logo requer a redução do 

valor da caução e o seu parcelamento em 06 (seis) vezes. Em análise dos 

autos, verifico que de fato ocorreu um erro material, motivo pelo qual 

passo a corrigi-lo, pois tratando de apenas 07 (sete) faturas o montante 

da caução deve ser reduzido para o valor de R$16.481,78 (dezesseis mil 

quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos). Sendo assim, 

procedo a redução da caução para o valor de R$16.481,78 (dezesseis mil 

quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos) e DEFIRO EM 

PARTE o pedido de parcelamento, por ser mais razoável que a caução 

seja parcelada em apenas 03 (três) vezes, devendo o autor promover o 

primeiro depósito no prazo de 05 (cinco) dias e os demais na mesma data 

dos meses subsequentes. No mais, mantenho a decisão que concedeu a 

tutela pretendida nos seguintes termos (id. 9296306 – Pág.1-2): 

“CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA nos termos do artigo 

300, do CPC, para determinar que a empresa ré, abstenha-se de 

interromper o fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora de 

n. 6/385188-8 em razão das faturas em discussão com vencimento nos 

meses de novembro e dezembro de 2016 e fevereiro a julho de 2017; sob 

pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite do valor da 

causa”. Decorrido o prazo, certifique-se, caso não haja o depósito, fica 

desde já revogada a liminar concedida. Redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 17h40min. Cite-se/intime-se 

o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de janeiro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005894-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO NUNES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA ROLDAO (RÉU)

Outros Interessados:

Cristiano Felipe da Cruz Aragão Vasconcelos (TERCEIRO INTERESSADO)

SHIRLEY PIRES CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO)

THAYLA CRISTINA REVELES PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EDWALDO IZIDORO SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO)

MABRE SPADINI IZIDORO (TERCEIRO INTERESSADO)

AUSENTES E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

SIDILENA APARECIDA BORGES GALINDO (TERCEIRO INTERESSADO)

TIAGO DIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

NICODEMO MARCIANO CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO)

TANCREDO LAET (TERCEIRO INTERESSADO)

Francisco Pereira Galindo Filho (TERCEIRO INTERESSADO)

LUZIANA PINHEIRO DIAS ARAGAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1005894-92.2016.8.11.0002 AUTOR: HELIO NUNES DE CARVALHO RÉU: 

MANOEL PEREIRA ROLDAO Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que o requerente peticionou requerendo a prioridade na tramitação do 

feito, haja vista ser pessoa idosa e portador de doença grave (id. 

5609379). Ainda, peticionou requerendo a citação dos confinantes não 

citados, bem como a substituição de Tancredo Laet por Devair de Tal. Pois 

bem. Quanto ao pedido de prioridade na tramitação, verifica-se que o 

presente feito já se encontra devidamente identificado como prioritário, 

nos termos do art. 1.048, I, do CPC. Defiro o pedido para expedir novo 

mandado de citação do confinante Sr. Francisco Pereira Galindo, no 

endereço informado, bem assim o pedido para alterar o confinante 

Tancredo Laet por Devair de Tal, devendo o oficial de justiça proceder 

com a sua qualificação por ocasião do cumprimento do mandado. No mais, 

diligencie a secretaria quanto ao cumprimento da Carta de Citação do 

requerido, bem como das determinações constantes nos itens III, IV e V da 
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decisão de id. 4959634. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 10 de janeiro de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009212-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSA ALVES MATOS DA SILVA (RÉU)

MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009212-49.2017.8.11.0002 AUTOR: JOSE APARECIDO NOGUEIRA RÉU: 

MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA, VANUSA ALVES MATOS DA SILVA 

Vistos. No presente caso, mesmo verificando que os documentos 

juntados pelo autor são um início de prova, entendo necessária a 

audiência de justificação prévia para a análise da medida liminar almejada. 

Designo audiência para justificação do alegado na petição inicial, para o 

dia 27 de fevereiro de 2018, às 16h30. Nos termos do art. 562, do CPC, 

citem-se as requeridas, na forma do art. 247 do CPC, para 

comparecimento em audiência, podendo apenas formular contraditas e 

perguntas às testemunhas do autor, não sendo admitida a oitiva, na 

oportunidade, de suas testemunhas, que serão ouvidas na fase 

instrutória, se for o caso (art. 457, § 1º, CPC). Intime-se o autor para que 

compareça a audiência acima designada, juntamente com as testemunhas 

a serem inquiridas, devendo apresentar o rol de testemunhas até dez dias 

antes da audiência, sob pena de preclusão. A intimação das testemunhas 

arroladas deverá ser providenciada pela parte autora (artigo 455, do CPC) 

e realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data 

da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (artigo 455, §1º, do CPC). Consigno que, a inércia na 

realização da intimação da testemunha importa na desistência de sua 

inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC. O prazo para 

contestar a ação, quando realizada a justificação, contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (Parágrafo único 

do art. 564 do CPC). Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 10 de janeiro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005608-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FULANO DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1005608-17.2016.8.11.0002 AUTOR: DANIEL SOARES MARTINS Vistos 

em correição. I – Cite-se aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como todos os confinantes do referido imóvel; II – Por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os terceiros interessados 

que encontram-se em lugar incerto, caso hajam; III – Por via postal, 

intime-se para manifestar interesse na causa, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando-se a 

estes a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram; IV – Dê-se 

vistas ao Ministério Público; V – Concedo, ainda, aos autores a gratuidade 

de justiça, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. VI – Por 

fim, considerando que os autores possuem idade superior a 60 (sessenta) 

anos, o art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) lhe assegura a 

prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução 

dos atos e diligências judiciais. Dessa forma, procedam-se as devidas 

anotações no sistema. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 18 de setembro de 2017. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008396-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (RÉU)

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1008396-67.2017.8.11.0002 AUTOR: PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR 

RÉU: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL 

DAS COOPERATIVAS MEDICAS, QUALICORP ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS S.A. Vistos. Em análise dos autos, verifica-se que o presente 

feito está endereçado ao Juizado Especial, de forma que este juízo carece 

de competência para processar e julgar a presente demanda. Ante o 

exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a sua redistribuição 

para o Juizado Especial Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 10 de janeiro 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008888-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT0015109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008888-59.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Airton de Arruda propôs a presente Liquidação de Sentença 

proferida em desfavor de Ympactus Comercial Ltda. (TELEXFREE), pelo 

juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC em sede de Ação 

Civil Pública sob o nº. 0800224-44.2013.8.01.0001. CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, nos termos 

do artigo 511 do CPC, devendo constar as advertências do artigo 341 do 

CPC. DETERMINO, com fulcro no artigo 373, §1º, do CPC, que a empresa ré 

promova a busca e instrua os autos com resultado de pesquisa em seu 

banco de dados, no que tange à existência de contrato firmado com a 

parte autora, haja vista a peculiaridade da presente demanda e à 

impossibilidade do requerente cumprir com o ônus que lhe cabe em 

comprovar seu vínculo com a requerida. Poderá a requerida dentro do 

prazo de defesa desincumbir-se do referido ônus justificando 

satisfatoriamente a impossibilidade do cumprimento desta determinação. 

Após, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No 

mais, concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 11 de janeiro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1008611-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CISLEUDA CASE DE BRITO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008611-43.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a requerente nominou a 

ação como PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. Todavia, a Produção Antecipada de Prova está 

regulamentada nos artigos 381 e 382 do CPC, e possui rito distinto da ação 

de Exibição de Documento, prevista nos artigos 396 a 404 do CPC. Logo, o 

que ocorre no presente caso é a incompatibilidade de ritos não podendo 

ser cumulados da forma pretendida pela autora, haja vista as 

peculiaridades de cada procedimento. No mais, conquanto a autora 

mencione ter tentado ‘extrajudicialmente ter acesso ao documento em 

comento, porem foi informada pelo corpo jurídico da empresa que para ter 

acesso a qualquer tipo de documento, somente através de determinação 

judicial’, não foi juntado nos presentes autos qualquer documento que 

comprove tal alegação. E, de acordo com o Enunciado nº 389 do STJ, para 

a procedibilidade da ação de exibição de documentos faz-se necessário o 

preenchimento de dois requisitos: o requerimento administrativo e o 

pagamento do “custo do serviço” referente ao fornecimento dos 

documentos, os quais não restaram demonstrados nos autos. De tal modo, 

caso a requerente pretenda a exibição de documentos deverá comprovar 

resistência à referida exibição na esfera administrativa. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, esclarecendo qual a ação pretende, adequando a inicial e os 

pedidos ao rito da ação escolhida, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande/MT, 

11 de janeiro 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008965-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008965-68.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Inicialmente cumpre destacar que, no procedimento de 

cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, é 

devido o recolhimento das custas e despesas processuais, não sendo 

aplicável a isenção concedida ao autor da demanda coletiva. No mais, 

verifica-se que a parte autora requer pelos benefícios da justiça gratuita, 

todavia não comprovou sua hipossuficiência financeira. Ademais, a 

sentença objeto da presente liquidação é ilíquida e, portanto, em que pese 

a autora ter instruído os autos com cópia de boleto, há necessidade de 

comprovação do vínculo existente entre as partes, até mesmo porque o 

comprovante de pagamento do referido boleto se encontra ilegível e não 

possui força executiva (id. 10973435 – Pág.1). Sendo assim, faz-se 

pertinente que haja a liquidação da sentença antes de sua execução e 

que esta ocorra pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509 do 

CPC. Sendo assim, INTIME-SE o requerente para trazer aos autos 

comprovação da sua situação financeira precária, OU, conforme for o 

caso, promova o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, bem 

como proceda as alterações necessárias adequando o rito da presente 

demanda ao de liquidação de sentença no rito comum, nos termos do 

artigo 509 e seguintes do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 321 e 290, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 11 de janeiro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000137-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA AGUILLAR CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000137-49.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de ação proposta em face do INSS - Instituto Nacional 

do Seguro Social. Tendo em vista que a presente ação foi proposta em 

desfavor de Autarquia Federal este Juízo é incompetente para processar 

e julgar a lide, cuja competência é do Juízo da Fazenda Pública. Diante de 

tal circunstância, considerando a competência absoluta da Vara 

Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento deste 

feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 12 de janeiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004138-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CONCEICAO E SILVA OURINHOS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MENDONCA DE OLIVEIRA OAB - SP341775 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. C. COMERCIO DE SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA ME - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004138-14.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. À vista da ausência de comprovação da intimação da 

requerida para a audiência de conciliação (id. Num. 10041637), redesigno 

referido ato para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 14h30min. Intimem-se. 

Cumpra-se nos ulteriores termos a decisão de id. Num. 8053667. Várzea 

Grande, 26 de outubro de 2017. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005949-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005949-09.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

19 de fevereiro de 2018 às 15h00min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, NCPC). Concedo os benefícios da 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de outubro 

de 2017. (Assinado Digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008432-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FERREIRA DE FREITAS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERINY FERREIRA DE FREITAS (RÉU)
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NELSON NUNES DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA DA SILVA RIBEIRO OAB - MT10242/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1008432-12.2017.8.11.0002 AUTOR: VILMA FERREIRA DE FREITAS RÉU: 

NELSON NUNES DE OLIVEIRA, EVERINY FERREIRA DE FREITAS Vistos. 

Aportou aos autos petição em que os requeridos requerem a suspensão 

do cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse, sob o fundamento 

de que o imóvel em discussão foi adquirido por eles e, em razão da 

aquisição, teriam empreendido reforma física no prédio. Subsidiariamente, 

pugnam “seja deferido o direito de restituição mediante indenização das 

benfeitorias edificadas no imóvel bem como o valor correspondente ao 

veículo Motocicleta entregue como parte no valor da compra do imóvel 

pelos Requeridos”. Pois bem. Em análise dos autos, verifica-se que a 

decisão que concedeu a reintegração de posse em favor da requerente 

foi objeto de Agravo de Instrumento interposto pelos requeridos (RAI 

1013708-30.2017.811.0000), o qual teve o pedido liminar para suspensão 

dos efeitos da decisão negado pelo Tribunal de Justiça. De outro norte, 

conquanto os requeridos afirmem ter adquirido o imóvel em discussão, não 

há nada nos autos que comprove referida alegação, sequer foi juntado 

cópia do documento do veículo que supostamente foi dado em pagamento 

para a autora. Anoto que, o contrato de compra e venda juntado com a 

contestação, está em nome da requerente e de terceira pessoa, que 

sequer compõe a lide (id. 11326354 - Pág. 1 e 2). Outrossim, não merece 

prosperar o pedido de retenção do imóvel por benfeitorias, haja vista que, 

além de não haver provas de que as edificações tenham sido 

empreendidas pelos requeridos, para fazer jus ao ressarcimento deve 

restar comprovado que as benfeitorias não foram realizadas para sua 

própria comodidade e beneficio e com o consentimento da 

autora/comodante (art. 584, do CC), o que não ocorreu. Vale consignar 

que, eventual direito à restituição/indenização das eventuais benfeitorias 

realizadas pelos requeridos deve ser analisada somente após o crivo da 

contraditório, sendo certo que, se restar comprovado que estes 

perpetraram a edificação de benfeitorias necessárias no imóvel, poderão 

ser devidamente reembolsados. Ante o exposto, e considerando que os 

requeridos foram devidamente intimados para desocupar o imóvel de 

forma voluntária e não o fizeram, indefiro os pedidos formulados na 

petição de id. n. 11330225. Intime-se a parte autora para que, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Tendo em vista que a decisão proferida nos Autos de Agravo de 

Instrumento ainda não foi juntada aos autos, determino que a secretaria 

diligencie neste sentido. Intimem-se. Cumpram-se. Várzea Grande, 12 de 

janeiro de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006134-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006134-47.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória Cite-se/intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

19 de fevereiro de 2018 às 15h30min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, NCPC). Concedo os benefícios da 

justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 26 de outubro de 2017. (Assinado Digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007225-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n.1007225-75.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Ivan Fernandes da Silva em 

desfavor de Claro S/A aduzindo, em síntese, que foi surpreendido ao 

descobrir que estava com o seu nome negativado pela instituição 

financeira requerida, uma vez que não possui qualquer débito com a 

empresa ré e entende tratar-se de negativação indevida. Liminarmente, 

requer que a demandada seja compelida a retirar seus dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo 

pagamento pelos danos morais ocasionados, pela concessão da justiça 

gratuita e inversão do ônus da prova. Juntou procuração, procuração ad 

judicia, documentos pessoais, declaração de pobreza e extrato 

comprovando a negativação em seu nome. É o breve relato. Fundamento e 

decido. No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora 

apresenta características de um pedido de tutela de urgência antecipada, 

uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência de 

prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda para 

ter seus dados excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos acostados 

aos autos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do NCPC, para 

determinar que a instituição financeira ré Claro S/A, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova a exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) 

limitada ao valor da causa. No mais, estando evidenciada a 

hipossuficiência da parte demandante em relação à requerida, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, no termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

para determinar que a empresa ré apresente o contrato de n. 

008255797/06UNFF, no valor de R$ 331,89 (trezentos trinta um reais e 

oitenta nove centavos) que gerou a negativação do autor. Em que pese a 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, designo audiência de conciliação que designo para o dia 

19 de fevereiro de 2018, às 16h00min constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, NCPC). Cite-se/intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse 

na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data 

da audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do NCPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. Após a 

contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, 

NCPC). Por fim, CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 27 de outubro de 2017. (Assinado Digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004431-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO ROGERIO ROMAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA OAB - PR45822 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004431-18.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Diante do petitório de Id. 7369008, defiro, em parte, para 

determinar que seja renovada a diligência para citação do requerido 

devendo ser enviado por AR- Aviso de Recebimento e ser entregue em 

mãos próprias, no endereço: Praça dos Três Poderes, Câmara dos 

Deputados Federais, Brasília – DF, CEP 70169-900. Sendo assim, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018, 

às 16h30min, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada 

no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. 

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, NCPC). Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande/MT, 27 de outubro de 2017. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007384-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALMEIDA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007384-18.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

19 de fevereiro de 2018 às 17h00min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, NCPC). Finalmente, DEFIRO os 

benefícios de assistência judiciária. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 27 de outubro de 2017. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007743-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA SABORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL OAB - MT23791/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERNOTICIAS COMUNICACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007743-65.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

19 de fevereiro de 2018 às 17h30min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, NCPC). Finalmente, DEFIRO os 

benefícios de assistência judiciária. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 27 de outubro de 2017. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005390-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005390-86.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Defiro, em parte, o petitório da parte requerida. Sendo assim, 

intime-se o autor para apresentar os documentos constantes no Item 10 

da petição de Id. 10305242 – Pág. 3 requeridos pela parte contrária. Prazo 

10 (dez) dias. Após, certifique-se o necessário, e façam os autos 

conclusos para deliberação total do petitório. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande/MT, 27 de outubro de 2017. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000241-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CRESCENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CAROLINA SANTANA OAB - MT20378/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DR. ROMES JÚLIO TOMAZ PROCURADOR DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000241-41.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de ação proposta em face do Estado de Mato 

Grosso. Diante de tal circunstância, considerando a competência absoluta 

da Vara Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento 

deste feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 17 de janeiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006481-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE GONCALVES SPEORIN (AUTOR)

GELSON JOSE SPEORIN (AUTOR)

JEFERSON SPEORIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (RÉU)

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1006481-80.2017.8.11.0002 AUTOR: JEFERSON SPEORIN, RAYANE 

GONCALVES SPEORIN, GELSON JOSE SPEORIN RÉU: IGREJA UNIVERSAL 

DO REINO DE DEUS, IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Vistos. 

Defiro o requerimento constante na petição de id. 11110598, procedo com 

a baixa da restrição do veículo ESP/Camionete/Aberta, Chevrolet/S10, 

ano/modelo 2014, cor: branca, placa NPC4412, Renavan: 00994002467, 

chassi 9BG148LPEC431205, no cadastro RENAJUD, conforme 

comprovante a seguir juntado. Após, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, remetendo-se os autos ao arquivo, Várzea Grande, 18 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009420-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MANFIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AEROCLUBE DE VARZEA GRANDE (EXECUTADO)

JOSE JALMAR VARGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1009420-33.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 17 de janeiro de 2018. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000215-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELSON JESUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000215-43.2018.8.11.0002 AUTOR: ADRIELSON JESUS DA SILVA RÉU: 

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos. Cuida-se de Ação de 

Declaração de Inexistência de Débitoc c/c Pedido de Antecipação da 

Tutela proposta por ADRIELSON JESUS DA SILVA em desfavor de 

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. Aduz que, no dia 08 de 

janeiro de 2018, ao tentar solicitar a contratação de plano de telefonia fixa 

via atendimento eletrônico, foi surpreendido com a informação de que não 

seria possível a liberação em decorrência da existência de restrição em 

seu nome. Após, efetuou consulta no SPC, verificou que aludido 

apontamento referia-se a dívida com a empresa requerida, referente a um 

débito e R$634,85 (seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco 

centavos), supostamente vencido em 10/05/2017 com data de registro no 

SCPC em 28/08/2017. Afirma que, jamais contraiu crediário e/ou serviço 

similar com a requerida razão pela qual a cobrança e restrição creditícia é 

indevida. Assim, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela para determinar que a requerida retire seu nome dos cadastros de 

inadimplentes, sob pena de multa diária. Requereu as benesses da justiça 

gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relato. Fundamento e decido. 

Pois bem. Inicialmente recebo a emenda à inicial, pois satisfatória. Nos 

termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

houver a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa o autor a retirada 

do seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob a alegação de que a 

pretensa dívida não foi por ele adquirida. Da apreciação dos autos 

verifica-se que os requisitos supramencionados restaram evidentes no 

caso, uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência 

de prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda 

para ter seus dados excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. Neste 

diapasão, são funestos os efeitos de ter o nome negativado nos 

cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que isso impede até mesmo 

de receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias ou 

renová-las. E viver sem crédito no mundo atual, ou ter este abalado, é algo 

quase impossível. Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos 

documentos acostados à exordial, indicando a inclusão do nome do autor 

nos cadastros de restrição ao crédito, por divida junto à requerida que 

nega ter realizado. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do 

provimento final, pois diante da sua própria natureza jurídica, poderá ser 

revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos. Ante o 

exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos 

termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceda com a exclusão do nome e dados da parte 

autora dos órgãos de proteção ao crédito, referente à dívida em 

discussão, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada ao 

valor da causa. Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Outrossim, nos termos do art. 

6º. VIII, do CDC, defiro o pedido de inversão do ônus da provada, eis que 

evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência do autor em 

relação à ré, para determinar que a requerida apresente, no prazo da 

defesa, os documentos que deram origem à dívida em discussão. Cite-se/ 

intime-se a ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 1º de 

maio de 2018, às 14h20, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 

335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, 

§8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 18 de janeiro de 2017. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000168-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA DE MORAES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000168-69.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ELENICE MARIA DE MORAES 

LOPES REQUERIDO: OI S/A Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica e Débito, proposta por ELENICE MARIA DE 

MORAES LOPES em desfavor de OI SA. Sustenta que, contratou com a 

requerida um plano de internet e linha móvel celular pós-pago com 

serviços de internet, acordando que a parte promovida encaminharia para 

o seu endereço uma linha móvel e fixa, contudo esta nunca foi instalada. 

Todavia, seu nome foi levado aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 
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apontado pela requeira por uma suposta dívida no valor de R$581,55. Ao 

questionar quanto ao desconhecimento da obrigação, a parte promovida 

informou que o chip foi encaminhado ao endereço da parte autora. 

Afirmou ainda da possibilidade de existência de fraude, visto que com 

fotocopias de documentos é possível contrair obrigação. Afirma que, a 

dívida cobrada é desconhecida e nunca houve a comunicação antes e 

apontar o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito Assim, 

pugna pela concessão de tutela antecipada para determinar que a 

requerida suspenda provisoriamente o débito sub judicie, bem assim a 

suspensão do nome do autor dos cadastros do SPC, Serasa e demais 

órgãos de proteção ao crédito. Pediu os benefícios da gratuidade da 

justiça. É o relato. Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 

do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver a elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Na espécie, verifico que o pedido de 

antecipação de tutela não merece deferimento, pois não estão presentes 

os requisitos necessários a possibilitar seu acolhimento, em especial o 

perigo de dano irreparável. Visa a requerente a concessão de tutela 

antecipada para ser determinada a imediata retirada do seu nome dos 

cadastros de inadimplentes, sob a alegação de que não reconhece a 

dívida e que a restrição tem lhe causado constrangimentos. Ocorre que, a 

autora teve seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito por 

outras empresas, decorrente de financiamento e credito de cartão (FIDC 

NPL I), conforme se depreende do extrato do Serviço de Proteção ao 

Crédito (id. 11333269). Não há nada nos autos que indique ou comprove 

que referida inclusão é indevida, ou até mesmo, que se encontra em 

discussão judicial. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do e. 

Tribunal de Justiça: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS – INADIMPLÊNCIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DO NOME 

EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO 

PASSÍVEL DE OCASIONAR DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM A RÉ – NÃO 

DESMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – 

RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DE BOLETO DA 1ª 

MENSALIDADE/MATRÍCULA PELO PRÓPRIO AUTOR – INADIMPLÊNCIA 

POSTERIOR INCONTROVERSA - MATÉRIA EM DEBATE QUE ENSEJA 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.” (AI, 112613/2013, 

DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 02/04/2014, Data da publicação no DJE 07/04/2014.) Além 

do mais, só deve ser admitida a concessão de tutela antecipada sem a 

oitiva da parte contrária se a resposta do réu puder comprometer a própria 

efetividade da tutela urgente, o que não acontece no caso concreto, pelo 

contrário, oportunizar o contraditório é importante para se apurar a 

verdade sobre todo o ocorrido (art. 9º do CPC). Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

pleiteado pela parte autora, o que faço com fulcro no art. 300 do Código de 

Processo Civil. Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Outrossim, nos termos do art. 

6º. VIII, do CDC, defiro o pedido de inversão do ônus da provada, eis que 

evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência do autor em 

relação à ré, para determinar que a requerida apresente, no prazo da 

defesa, os documentos que deram origem à dívida em discussão. Em que 

pese a expressa manifestação da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, nos termos do art. 334, § 4º, I, a audiência não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual. Desse modo, designo para o dia 16 de maio 

de 2018, às 16h00, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 

335, inciso I, CPC). Cite-se/intime-se a parte ré, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §4º, inciso I, §5º c/c inciso II, artigo 335, ambos 

do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 17 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000225-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO TAVARES PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000225-87.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Retifico a decisão proferida em plantão judiciário para designar 

audiência e consignar que o prazo de contestação é contato após a 

realização da referida solenidade, nos termos do artigo 335, inciso I, CPC. 

Intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 02 de 

maio de 2018 às 15h40min, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato 

(artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 17 de janeiro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000212-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A C I COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000212-88.2018.8.11.0002 AUTOR: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA RÉU: A C I COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - 

EPP Vistos. Tendo em vista que a presente ação reproduz ação 

anteriormente proposta pela requerente, distribuída sob número 

1009525-10.2017.811-002, intime-se a autora para manifestar quanto à 

existência de litispendência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. Sem prejuízo, determino a 

associação dos feitos, evitando-se assim decisões contraditórias. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e faça os 

autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 17 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000119-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INCORPORADORA CAPAO DO PEQUI LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT0012867A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

desconhecido (RÉU)

Outros Interessados:

ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA (REPRESENTADO)
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ADALBERTO LEBRINHA CARVALHO DE ALMEIDA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000119-28.2018.8.11.0002 AUTOR: INCORPORADORA CAPAO DO PEQUI 

LTDA - ME RÉU: DESCONHECIDO Vistos. Em análise do feito, verifica-se 

tratar de Ação de Reintegração de Posse protocolada durante o Recesso 

Judiciário, sendo concedida a liminar em favor da parte autora (id. 

11309405). Por ocasião do cumprimento do mandado de reintegração de 

posse e citação, o oficial de justiça certificou ter citado duas pessoas, as 

quais se recusaram a fornecer os dados pessoais (id. 11309413 - Pág. 3 

e 4). Ainda, conquanto conste no sistema a informação de que não foi 

encontrada nenhuma guia vinculada ao sistema, a parte autora juntou o 

comprovante de que pagou as custas e taxas a iniciais (id. 11309413 - 

Pág. 5). De tal modo, determino: 1) A alteração do polo passivo para 

constar as pessoas mencionadas pelo oficial de justiça na certidão de 

citação, quais sejam: DANIEL, JOEL e MÁRCIO. 2) A intimação da parte 

autora para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar interesse quanto ao 

prosseguimento do feito em relação a Joel e as outras 12 pessoas que 

supostamente dividiram a despesa com a cerca. Havendo interesse no 

prosseguimento do feito em relação a estes, deverá fornecer os meios 

necessários à sua citação. 3) Tendo em vista a comprovação do 

recolhimento dos emolumentos iniciais, e que este foi vinculado a 

processo distribuído fisicamente no Sistema Apolo, pois distribuído durante 

o plantão judiciário, determino a vinculação das custas recolhidas ao 

presente processo eletrônico. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Várzea Grande, 

17 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005390-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1005390-86.2016.8.11.0002 REQUERENTE: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA, 

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. Aportou aos autos petição em 

que o autor sustenta que o pedido da requerida não merece prosperar, 

haja vista que o acordo entabulado entre as partes transitou em julgado, 

tendo operado os efeitos da coisa julgada, não sendo cabível em hipótese 

alguma a rescisão e/ou resolução, como pretendido pela requerida. 

Contudo, razão não assiste ao requerente, posto que, em verdade, a 

requerida almeja o cumprimento da obrigação avençada entre as partes e 

devidamente homologada por este juízo. Todavia, denota-se do acordo 

firmado que o cumprimento da avença por parte da requerida está 

condicionada ao adimplemento da obrigação assumida pelo autor, 

conforme requerido na petição de id. 10305242. Demais disso, a vista da 

alegação do autor de que está em dificuldade de cumprir com o acordado, 

promovendo a quitação do financiamento, visando solução de forma 

amigável para o impasse, determino a intimação das partes para que, no 

prazo 10 (dez) dias, manifestem-se quanto à possibilidade de transferir o 

financiamento do veículo que apresentou defeito para o novo, ou da 

substituição do automóvel pelo pagamento do valor correspondente. Sem 

prejuízo, em igual prazo, o autor deverá apresentar a comprovação de 

inexistência débitos de natureza tributária (IPVA, Seguro obrigatório, 

licenciamento e multas). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Várzea Grande, 18 de janeiro 

de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005496-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA (REQUERENTE)

ADELCIO ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1005496-48.2016.8.11.0002 REQUERENTE: MARILENE DA SILVA, 

ADELCIO ALVES DE JESUS Vistos. Primeiramente, recebo a emenda à 

inicial e determino a retificação do pelo passivo da ação para constar 

apenas MARILENE DA SILVA (id. 7995342). Presentes os pressupostos 

do art. 98 do CPC, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça. Oficie-se 

à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe 

se há saldo em conta corrente, poupança ou aplicações em nome do “de 

cujus”, bem como perante o FGTS (Certidão e extrato) e Programa de 

Integração Social – PIS. Oficie-se, também, o Instituto Nacional de 

Seguridade Social-INSS para que, no prazo de 10(dez) dias, informe se há 

saldo em nome da falecida, e quem consta como dependente, em seus 

cadastros. Considerando não ser a lide de interesse público, deixo de 

abrir vista ao Ministério Público. Com as respostas nos autos, conclusos 

para as deliberações pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 18 de janeiro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000272-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MENDES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT0007215A-O 

(ADVOGADO)

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000272-61.2018.8.11.0002 AUTOR: MARCELO MENDES CARDOSO RÉU: 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos. Cuida-se de 

Ação de Cobrança de Seguro, c/c Indenização por Danos Morais, com 

Pedido de Antecipada, proposta por MARCELO MENDES CARDOSO em 

desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS. Aduz 

que, contratou um seguro para seu automóvel FORD CARGO BELP 2429 

SL, PLACA QKI7051, que deu origem à Apólice nº 285775-0, com 

cobertura para colisão, roubo, incêndio e terceiro (danos materiais e 

corporais), sendo que a indenização para reposição do automóvel teria 

como referência o percentual de 100% da Tabela Fipe, mais a cobertura 

adicional da Carroceria avaliada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

Afirma que, cumpriu integralmente suas obrigações, exibindo todos os 

documentos exigidos pela seguradora e levou o automóvel ao posto de 

vistoria da seguradora onde fora minuciosamente periciado pela empresa 

Dekra à serviço da Requerida; bem como pagou religiosamente os valores 

cobrados a título de prêmio. Ocorre que, no dia 28/11/2017, o veículo foi 

roubado, motivo pelo qual acionou a seguradora, recebendo e-mail 

confirmando a abertura de processo de liquidação de sinistro nº 

961588216. Sustenta que encaminhou toda a documentação exigida pela 

requerida, todavia recebeu uma ABSURDA carta da ré informando o 

cancelamento da apólice e a negativa da indenização, sob o argumento de 

que, segundo informações prestadas pelo Comando do Exército Brasileiro 

e colhidas em documento fiscal, o chassi do bem segurado refere-se a 

veículo que é de propriedade do Comando do Exército Brasileiro, sendo 

irregular/ilícito o licenciamento de outro veículo com as mesmas 

características e o mesmo número de chassi em nome de outro 
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proprietário. Argumenta que, o veículo segurado fora minuciosamente 

vistoriado pela própria seguradora antes da aceitação do risco, bem como 

fora submetido a vistoria obrigatória do Detran quando da transferência da 

titularidade. De tal modo, caso se fosse verdadeira a alegação de que o 

veículo sinistrado possui duplicidade com outro, tal fato não exime a 

seguradora de indenizar um risco que aceitou expressamente, porquanto 

não comprova a má-fé do segurado – única hipótese legal para negativa 

da indenização. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para o 

fim de determinar que a requerida efetue o imediato pagamento do valor da 

indenização prevista na apólice de seguro, tanto no valor do automóvel 

quando o da carroceria, sob pena de multa. Pede a concessão da 

gratuidade da justiça. Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 

300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver a 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, visa o requerente a 

concessão de tutela antecipada para ser determinado o imediato 

pagamento do valor que, em tese, seria o do seguro contratado. Ocorre 

que, que o pedido de antecipação de tutela não merece deferimento, pois 

o deferimento da tutela antecipada conforme requerido, imediato 

pagamento do valor da Indenização do Seguro, implicaria na 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, inibindo a concessão da tutela de 

urgência pretendida, nos termos do § 3º do art. 300, do CPC. Neste 

sentido é a Jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO – SEGURO DE 

VIDA – TUTELA ANTECIPADA – PAGAMENTO DA APÓLICE – REQUISITOS 

– PROVA INEQUÍVOCA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – 

AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INTELIGÊNCIA 

DO ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERIGO DE 

IRREVERSIBILIDADE EM CASO DE DEFERIMENTO – DECISÃO A QUO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de antecipação de tutela no 

sentido de que a parte agravada seja compelida ao pagamento da 

indenização pleiteada, em se tratando de ação cujo objeto único é o 

pagamento de contrato de seguro, esgota a prestação jurisdicional, objeto 

do litígio. A tutela antecipada sem a oitiva da parte contrária somente é 

admissível quando a urgência indicar a necessidade de sua concessão ou 

a citação do réu puder tornar ineficaz a medida, o que não ocorre no caso 

concreto. Se a questão controvertida suscitada pela parte agravante 

demanda dilação probatória, inviável a sua análise antes da instrução do 

feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve a parte requerente 

demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.” (AI 

104046/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 18/11/2014) (negritei) Portanto, 

incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos 

na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o esgotamento 

do mérito sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da 

ampla defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da 

Constituição Federal. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência pleiteado 

pela parte autora, pois ausentes o perigo de dano ao resultado útil do 

processo. Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária, nos 

moldes do art. 98, do CPC. Cite-se/ intime-se a ré, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 16 de maio de 2018, às 16h40, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 18 de janeiro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002554-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PERIS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1002554-43.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Em face da petição de Id. 8763373, em que o autor requer a 

extinção do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil) e, via de consequência JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do 

supracitado Estatuto. Sem condenação em honorários, ante a inexistência 

do contraditório. Custas, pela parte autora diante de sua desistência, 

conforme prevê o artigo 90 do NCPC. Tais exigências, no entanto ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, 3º, do NCPC, uma vez que defiro o 

benefício da justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 09 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002894-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1002894-84.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Em face da petição de Id. 8750911, em que o autor requer a 

extinção do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil) e, via de consequência JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do 

supracitado Estatuto. Sem condenação em honorários, ante a inexistência 

do contraditório. Custas, pela parte autora diante de sua desistência, 

conforme prevê o artigo 90 do NCPC. Tais exigências, no entanto ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, 3º, do NCPC. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. e 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de janeiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002957-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SANTANA DE ALVARENGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1002957-12.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Em face da petição de Id. 8763401, em que o autor requer a 

extinção do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil) e, via de consequência JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do 

supracitado Estatuto. Sem condenação em honorários, ante a inexistência 

do contraditório. Custas, pela parte autora diante de sua desistência, 

conforme prevê o artigo 90 do NCPC. Tais exigências, no entanto ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, 3º, do NCPC, uma vez que defiro o 

benefício da justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 09 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002961-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADENEZIO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1002961-49.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Em face da petição de Id. 8750611, em que o autor requer a 

extinção do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil) e, via de consequência JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do 

supracitado Estatuto. Sem condenação em honorários, ante a inexistência 

do contraditório. Custas, pela parte autora diante de sua desistência, 

conforme prevê o artigo 90 do NCPC. Tais exigências, no entanto ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, 3º, do NCPC, uma vez que defiro o 

benefício da justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 09 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002994-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENA RODRIGUES DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1002994-39.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Em face da petição de Id. 8763428, em que a autora requer a 

extinção do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil) e, via de consequência JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do 

supracitado Estatuto. Sem condenação em honorários, ante a inexistência 

do contraditório. Custas, pela parte autora diante de sua desistência, 

conforme prevê o artigo 90 do NCPC. Tais exigências, no entanto ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, 3º, do NCPC, uma vez que defiro o 

benefício da justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 09 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000755-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLE ARAUJO DE CARVALHO BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE AUXILIADORA DE ALMEIDA BARROS FERREIRA OAB - 

MT15358/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1000755-28.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Em face da petição de Id. 10136984, em que a autora requer a 

extinção do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil) e, via de consequência JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do 

supracitado Estatuto. Sem condenação em honorários, ante a inexistência 

do contraditório. Custas, pela parte autora diante de sua desistência, 

conforme prevê o artigo 90 do NCPC. Tais exigências, no entanto ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, 3º, do NCPC, uma vez que defiro o 

benefício da justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 09 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001769-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITT LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE DANHONI OAB - MT0017008A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKON HENRIQUE LUPI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1001769-47.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: VITT LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. - ME 

REQUERIDO: MAYKON HENRIQUE LUPI Vistos etc. Em face da petição de 

Id. 10658316, em que a autora requer a extinção do feito, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos 

(art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil) e, via de 

consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do supracitado Estatuto. Sem condenação em 

honorários, ante a inexistência do contraditório. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. Não havendo o recolhimento das 

custas no prazo de 05 (cinco) dias, anote-se no cartório distribuidor. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de janeiro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003950-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UP STORE GESTAO DE MODA LTDA - EPP (RÉU)

AGNALDO ALVES MAURICIO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1003950-21.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação Monitória proposta por Marcos Vilela de 

Freitas em desfavor de UP Store Gestão de Moda Ltda e Agnaldo Alves 

Mauricio. Na decisão proferida ao Id. 8682551, determinou-se a intimação 

do autor para emendar a inicial a fim de comprovar o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). No Id. 10634705, certificou-se o decurso de 

prazo sem a manifestação do autor. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Em análise aos autos, verifico que o advogado do autor foi 

devidamente intimado, para que apresentasse emenda a fim de juntar 

comprovante do recolhimento das custas processuais. Desta feita, não 

sendo cumprida a diligência e certificada a não manifestação da parte 

conforme determinado, de acordo com o art. 321, parágrafo único, do 

NCPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ademais, os autos 

não podem permanecer ad eternum em cartório, aguardando providências 

por parte do autor, principal interessado no deslinde do processo. Visto o 

desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, com 

fulcro no art. 330, IV, do NCPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação em 

honorários, face a inexistência do contraditório. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos de acordo com o art. 290, do NCPC c/c com 

o art. 456 §1º da CNGC. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1002920-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VICENTE LEON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT0007304S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PIRES CUNHA (EXECUTADO)

AMALIA PADILHA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1002920-48.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo 

Espólio de Pedro Vicente Leon representado pelo inventariante Hernani 

Zanin Junior em desfavor de Amália Padilha da Cunha e Alexandre Pires 

Cunha Na decisão proferida ao Id. 8688180 determinou-se a intimação da 

parte autora para emendar a inicial a fim de comprovar sua situação 

financeira precária do Espólio e de seus herdeiros, ou, conforme for o 

caso, promova o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, no 

prazo de 30 dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito 

(art. 290, NCPC c/c art. 456, §1º, da CNGC). No Id. 10628155, certificou-se 

que apesar de devidamente intimada a proceder a emenda à inicial a parte 

autora não se manifestou. É o breve relato. Fundamento e decido. Em 

análise aos autos, verifico que o advogado do autor foi devidamente 

intimado, para que apresentasse emenda a fim de juntar situação 

financeira precária do Espólio e de seus herdeiros, ou, conforme for o 

caso, promova o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária Desta 

feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não manifestação da 

parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, parágrafo único, 

do NCPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ademais, os 

autos não podem permanecer ad eternum em cartório, aguardando 

providências por parte do autor, principal interessado no deslinde do 

processo. Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora 

colocado, com fulcro no art. 330, IV, do NCPC, INDEFIRO a petição inicial e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação em 

honorários, face a inexistência do contraditório. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos de acordo com o art. 290, do NCPC c/c com 

o art. 456 §1º da CNGC. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002805-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA 

VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K E CENTRO AUTOMOTIVO PECAS E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1002805-61.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Consignação em Pagamento com Pedido de 

Liminar proposta por Mauricio Comercio Varejista de Peças – Mauricio 

Autocenter em desfavor de K E Centro Automotivo Peças e Serviços 

LTDA-ME e Banco do Brasil. Aduz o autor, em síntese, que entrou em 

contato com A parte requerida Banco do Brasil para que pudesse quitar o 

débito, porém recebeu a informação de que, como o primeiro requerido 

negociou sua carteira com o Banco e não honrou outros pagamentos que 

não sou objeto da presente demanda e não seria possível receber 

somente esse boleto em particular, mas somente se o primeiro requerido 

quitasse a totalidade de seus débitos. Afirma ainda que, o segundo 

requerido até a data de hoje se recusa a dar a devida baixa no protesto, 

mesmo com a Carta de Anuência confeccionada pelo 1º Requerido, sendo 

assim não lhe restou alternativa a não ser propor a presente ação no 

intuito de quitar a dívida, bem como ter seu nome retirado do protesto. O 

pedido de antecipação de tutela, requer a suspensão do Protesto 

efetivado pelo 2º Serviço Notarial de Várzea Grande e a imediata remoção 

do nome/CPF do Requerente das anotações referente ao protesto de nº 

25548500000000147, de documento nº 147, de data de emissão de 

18/03/2015 e vencimento 15/06/2016, mediante o depósito do valor de R$ 

2.923,40 (dois mil novecentos e vinte e três reais e quarenta centavos) em 

conta judicial. Juntou documentos. O feito foi inicialmente distribuído junto à 

Vara Especializada em Direito Bancária, vindo a douta magistrada daquela 

vara determinar sua redistribuição, haja vista o feito não discutir matéria 

de direito bancário, conforme despacho de Id. 2989482. No petitório de Id. 

3060668 a parte autora pugnou pela homologação de pedido de 

desistência. Assim, foi determinada a intimação do autor para manifestar 

sobre a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de 

interesse de agir, uma vez que não há que falar em concessão de tutela 

antecipada para compelir o Serviço Notarial proceder a baixa, tendo em 

vista que já foi fornecido ao devedor a carta de anuência e o título 

encontra-se quitado. Ao Id. 10602873, certificou-se o decurso de prazo 

sem a manifestação do autor. E os autos vieram conclusos. É o relato. 

Fundamento e decido. Da análise dos autos constata-se que a parte 

almejava com a presente ação a concessão da tutela provisória para 

proceder a suspensão do Protesto efetivado pelo 2º Serviço Notarial de 

Várzea Grande e a imediata remoção do nome/CPF do Requerente das 

anotações referente ao protesto e que presente demanda seja julgada 

procedente e declarada extinta a obrigação. Todavia, antes mesmo de 

ocorrer a triangularização processual, verifica-se dos documentos 

juntados aos autos que o protesto foi efetivado de forma legítima e que a 

dívida restou adimplida (após o vencimento) junto à credora e esta, por 

sua vez, emitiu carta de anuência (Id. 2988807), a qual é suficiente para o 

cancelamento do protesto, nos termos do artigo 26, §§1º e 2º da Lei n. 

9.242/1997. De tal modo, verifica-se ausência de interesse processual por 

parte do demandante, deve ser acolhida a petição de Id. 3668705, 

extinguindo o feito sem resolução do mérito em razão da ausência de 

interesse de agir. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito ante a ausência de interesse processual, bem como, 

a desistência por parte do requerente, a declaro a extinção do processo 

sem julgamento do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, incisos VI e 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas pagas inicialmente. Sem 

condenação em honorários, face a inexistência do contraditório. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações pertinentes. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005014-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE APARECIDA DE SIQUEIRA TOLEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARIANO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1005014-66.2017.8.11.0002 AUTOR: BERNADETE APARECIDA DE 

SIQUEIRA TOLEDO RÉU: ANTONIO MARIANO DOS SANTOS Vistos. Em 

face da petição de id. 11134068, em que a parte autora requer a 

desistência do presente feito, nos termos do parágrafo único do art. 200 

do Código de Processo Civil homologo a desistência manifestada, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Custas se houver pela parte autora diante de 

sua desistência, conforme prevê o artigo 90 do CPC. Contudo, à vista da 

gratuidade da justiça deferida, a exigibilidade da condenação na 

sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º, do CPC. Por 

consequência, cancelo a audiência de conciliação designada. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 10 de janeiro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001307-90.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE PINHEIRO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILSON LUCAS DE ARRUDA OAB - MT19841/O (ADVOGADO)

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001307-90.2017.8.11.0002 REQUERENTE: DANIELLE PINHEIRO DE ASSIS 

Vistos, etc. DANIELLE PINHEIRO DE ASSIS ingressou com o presente 

pedido de ALVARÁ JUDICIAL requerendo autorização para proceder ao 

levantamento do saldo existente na conta bancária em nome da de cujus, 

Maria Helena Pinheiro. Alega que, a falecida se trata de sua genitora e que 

deixou apenas dois filhos, a autora e Alleson Pinheiro da Silva e não tem 

bens a inventariar, contudo possui alguns valores depositados no Banco 

do Brasil, os quais pretende retirar. Trouxe aos autos, certidão de óbito e 

escritura pública onde o herdeiro Alleson Pinheiro da Silva registra sua 

renúncia quanto aos seus direitos de herdeiro sobre o espólio de Maria 

Helena Pinheiro, documentos registrados sob Id. 4956874 e 4956909, 

respectivamente. Aportou aos autos informações da instituição financeira 

acerca da existência de saldo existente em conta, conforme documento 

de Id. 10849754. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. Não se pode 

pretender dar mais ênfase à forma do que ao direito em si. A nova ideia do 

processo civil, dentro desses novos conceitos instrumentais, relativiza o 

binômio direito-processo para ser mais efetivo, para que seja possível uma 

efetividade da tutela jurisdicional. O que se procura hoje em dia é a 

simplificação dos atos processuais e menos apego a forma e mais razão 

ao direito material efetivamente perseguido pela parte. Há verdadeira 

preocupação com uma prestação jurisdicional eficaz e rápida, ou seja, 

uma prestação jurisdicional "de resultado". O processo é colocado no seu 

devido lugar de realizador dos objetivos do sistema jurídico. Em assim 

sendo, e considerando a documentação apresentada no pedido inicial, 

AUTORIZO a requerente DANIELLE PINHEIRO DE ASSIS, a proceder ao 

levantamento do saldo existente no Banco do Brasil na conta corrente nº 

00.107.545-4, Agência 2963-7 e conta poupança de nº 10.008.786-8, 

Agência 2764-2, bem como o valor referente ao PASEP n. 

1.066.817.564-5, todos de titularidade da falecida Maria Helena Pinheiro, 

CPF: 314.170.431-72 e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas, haja vista a parte autora ser 

beneficiária da justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se o Alvará necessário em nome da autora, arquivando-se os 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 12 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009200-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. H. R. X. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUILSON RAMOS LINO OAB - 003.890.351-22 (REPRESENTANTE)

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009200-35.2017.8.11.0002 

AUTOR: KELVIN HENRIK RAMOS XAVIER REPRESENTANTE: LUILSON 

RAMOS LINO RÉU: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos etc. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida representa 

relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 

8.078/90, também subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. PERDA DA 

CONEXÃO. APLICAÇÃO DO CDC. DANOS MORAIS. 1. Aplicação do CDC: 

A relação entre as partes se trata de uma típica relação de consumo, a 

fazer incidir, inconteste, as normas do estatuto consumerista (CDC - 

Código do Consumidor). APELO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70043867761, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 25/07/2013). Outrossim, 

razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão é 

indispensável, eis que reúne melhores condições de comprovar os 

motivos do atraso e demais entraves no voo. Deste modo, a requerida 

reúne melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual determino a inversão 

do ônus da prova, conforme postulado. No impulso, em que pese a 

manifestação expressa da parte autora quanto ao desinteresse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 12/03/2018, às 16h30, a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cientifique-se o Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009146-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009146-69.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, etc. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 
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básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, devendo a parte requerida colacionar aos autos via do contrato n°. 

GSM0111491794435, conforme postulado. Em que pese à manifestação 

expressa da parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro 

no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 12/03/2017, às 15h a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes específicos para negociar e transigir, 

bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ 

§ 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 

8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009130-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA DE BRANCO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de Várzea Grande 3ª 

Vara Cível Numero do Processo: 1009130-18.2017.8.11.0002 AUTOR: 

ALCIONE DE OLIVEIRA SILVA RÉU: SONIA APARECIDA DE BRANCO - ME 

Vistos etc. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova De entrada, observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pelas demandadas representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 8.078/90, 

subordinando-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. OFICINA MECÂNICA. 

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA 

DEFEITUOSA. CDC. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Agravo retido. 

Ao magistrado, a quem a prova é dirigida, cabe decidir a respeito da 

pertinência da produção probatória, nos termos do disposto no artigo 130 

do CPC. Falha na prestação de serviços. Em havendo falha na prestação 

dos serviços prestados pela mecânica/demandante, há de ser o valor 

pago restituído ao consumidor. Inteligência do artigo 20, inciso II, do CDC. 

(...) (Apelação Cível Nº 70061826624, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 

23/04/2015). Por esse viés, razão assiste à parte requerente no tocante 

ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que a requerida reúne 

melhores condições probatórias para a resolução da lide, em detrimento 

da hipossuficiência da parte requerente. Deste modo, inverto do ônus da 

prova, conforme postulado. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 12/03/2018, às 14h, 

conforme pauta do MM. Juiz Titular, a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009079-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE OLIVEIRA ROSCETE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009079-07.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: GABRIELA DE OLIVEIRA ROSCETE BARBOSA REQUERIDO: 

GRAMARCA VEICULOS LTDA Vistos etc. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova De 

entrada, observo que a relação de direito material judicializada está sujeita 

à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado 

pelas demandadas representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei Nº 8.078/90, subordinando-se aos preceitos do art. 

6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Aplicável ainda às 

demandadas a norma inscrita no art. 18 do CDC, que aponta para 

responsabilidade solidária, da concessionária (fornecedor) e do 

fabricante, por vícios de qualidade de produtos, in verbis: Art. 18. Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis e não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprio ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO ZERO 

QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA DA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO QUE ALIADO AOS DEMAIS ELEMENTOS 

COLIGIDOS NOS AUTOS DÁ SUPORTE A SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS, PORQUE 
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EXTEMPORÂNEOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 418 DO STJ. 

PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. 

AGRAVO RETIDO REJEITADO. A inversão do ônus da prova é direito do 

consumidor hipossuficiente. Artigo 6º, inciso VIII, do CDC. A lei que regula 

as relações de consumo estabelece a responsabilidade objetiva e solidária 

do fornecedor e fabricante por dano decorrente de vício de produto que o 

torne impróprio ou inadequado ao seu fim. Na aquisição de veículo novo, o 

consumidor espera usar, gozar ou fruir do bem por período razoável sem 

que apresente defeitos que impeça sua utilização ao fim a que se destina. 

As rés não desconstituíram as provas produzidas pela autora. Cabia as 

mesmas (fabricante e comerciante que compõem a cadeia de 

fornecedores), o ônus de provar (art. 12, § 3, II e 14, § 3, I CDC), que os 

vícios não existiram, e nenhuma destas daquele se desincumbiu, havendo, 

outrossim, solidariedade na forma do parágrafo único do art. 7 e do 25, §§ 

1º e 2º CDC. (Apelação Cível Nº 00102438220108190087 RJ 

0010243-82.2010.8.19.0087, 24º Câmara Cível/Consumidor, Tribunal de 

Justiça do RJ, Relator: DES. JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, 

Julgado em 04/04/2014). Por esse viés, razão assiste à parte requerente 

no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que as requeridas reúnem 

melhores condições probatórias para a resolução da lide, em detrimento 

da hipossuficiência da parte requerente. Deste modo, inverto do ônus da 

prova, conforme postulado. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 09/03/2018, às 17h30 a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003398-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GERONIMO BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

L. W. S. B. (REPRESENTADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11225186. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009040-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MIELLE LIMA SANTORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CATARINO DO NASCIMENTO (RÉU)

ESPOLIO DE ADELINA VENCANCIA DO NASCIMENTO (RÉU)

MIRIAM MORAIS DE LIMA (RÉU)

JUNIOR SANTORO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009040-10.2017.8.11.0002 

AUTOR: AMANDA MIELLE LIMA SANTORO RÉU: MIRIAM MORAIS DE LIMA, 

JUNIOR SANTORO, ESPOLIO DE ADELINA VENCANCIA DO NASCIMENTO, 

SEBASTIAO CATARINO DO NASCIMENTO Vistos, etc. Presentes os 

pressupostos do artigo 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora. Anote-se. Diante do interesse 

da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

09/03/2018, às 16h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes específicos para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000293-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR CANDIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11225811. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11226077. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009034-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009034-03.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, etc. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, devendo a parte requerida colacionar aos autos via do contrato n°. 

GSM00111415994795, conforme postulado. Em que pese à manifestação 

expressa da parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro 

no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 09/03/2017, às 16h a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes específicos para negociar e transigir, 

bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ 

§ 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 

8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001311-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CENILDA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11226275. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001410-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALMEIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11226560. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001870-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEMES SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11227009. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009163-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009163-08.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. 
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Anote-se. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 12/03/2017, 

às 15h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes específicos para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001352-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11229455. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009450-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERGINIO DE SOUZA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009450-68.2017.8.11.0002 

AUTOR: ERGINIO DE SOUZA SALES RÉU: LUMEN 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Vistos, etc. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. 

Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida 

colacionar aos autos via do contrato n°. GSM0111491794435, conforme 

postulado. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 23/03/2018, 

às 16h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes específicos para negociar e transigir, bem assim acompanhadas 

de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não 

havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer 

contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência de 

conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso 

I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que 

for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001353-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE APARECIDA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11230020. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001468-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CARLOS PAULA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11230190. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009413-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009413-41.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 23/03/2018, 

às 15h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes específicos para negociar e transigir, bem assim acompanhadas 

de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não 

havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer 

contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência de 

conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso 

I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que 

for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001184-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11230314. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000455-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GUILHERME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11230553. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002355-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JUNIO SANTIAGO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR OAB - MT0018871A (ADVOGADO)

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT0011646A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN STEFANY DA SILVA PACHECO (RÉU)

EXPANSAO ADMINISTRADORA LIMITADA (RÉU)

MARIANO RAMOS FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO JOSE DA SILVA OAB - 109.553.801-20 (REPRESENTANTE)

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

ARNALDO PAES DE BARROS OAB - 080.789.471-00 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002355-21.2016.8.11.0002 

AUTOR: EDER JUNIO SANTIAGO DA SILVA RÉU: ELLEN STEFANY DA 

SILVA PACHECO, EXPANSAO ADMINISTRADORA LIMITADA, MARIANO 

RAMOS FILHO REPRESENTANTE: ARNALDO PAES DE BARROS, 

ROBERTO JOSE DA SILVA Vistos, etc. Tendo em vista a não citação da 

parte requerida Mariano Ramos Filho, consoante certidão de Id. 10815293, 

bem como diante do pugnado pela parte autora no Id. 10944529, procedi 

com a busca de endereço nos órgãos conveniados ao Poder Judiciário 

(Infojud, Bacenjud e Renajud), onde obtive os endereços constantes dos 

extratos anexos. Assim, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar o endereço que pretende seja o requerido Mariano Ramos 

Filho citado. Outrossim, designo audiência de conciliação para o dia 

19/03/2018, às 16h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Ficam, desde já, a parte autora e a requerida Ellen 

Stefany da Silva Pacheco, intimados por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Expeça-se mandado para 

intimação dos demais requeridos. Com a apresentação do endereço, 

expeça-se mandado de citação. Por fim, defiro o pugnado no Id. 

11074595, pelo que determino seja expedido ofício ao 1° Serviço Notarial e 

de Registro desta comarca solicitando que este colacione aos autos os 

documentos que deram origem à matrícula n°. 104.162. Encaminhe-se com 

o ofício cópia do Id. 2000910. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003012-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DYEGO OLIVEIRA BRANDAO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11230715. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001563-33.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON RODRIGUES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11230863. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003022-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11231076. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009323-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009323-33.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2018, 

às 14h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes específicos para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000296-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MANTESSO ARRUDA BELMONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11231609. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009302-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI NUNES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA JUSSARA RODRIGUES OAB - MT6090/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Munil da Silva Taques (RÉU)

SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009302-57.2017.8.11.0002 

AUTOR: JOACI NUNES RONDON RÉU: MUNIL DA SILVA TAQUES, 

SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA Vistos etc. Considerando-se 

que se encontram presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade 

da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova No tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pelo médico e pelo hospital ao autor representa 

relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 

8.078/90. A propósito, veja o entendimento proferido pelo colendo Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso sobre a matéria em discussão: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AJUIZADA 

CONTRA O HOSPITAL E O PLANO DE SAÚDE – DESPACHO SANEADOR – 

ILEGITIMIDADE DO HOSPITAL REJEITADA – RECONHECIMENTO DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A responsabilidade do hospital, 

com personalidade jurídica de direito privado, submete ao regime 

disciplinado pela Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, ante 

a patente relação de consumo existente entre o prestador de serviço 

(hospital) e o consumidor (autor).” (TJMT - AI 152302/2014, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/04/2015, Publicado no DJE 04/05/2015). RECURSO ESPECIAL: 1) 

RESPONSABILIDADE CIVIL - HOSPITAL - DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

ERRO DE DIAGNÓSTICO DE SEU PLANTONISTA - OMISSÃO DE 

DILIGÊNCIA DO ATENDENTE - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR; 2) HOSPITAL - RESPONSABILIDADE - CULPA DE 

PLANTONISTA ATENDENTE, INTEGRANTE DO CORPO CLÍNICO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL ANTE A CULPA DE SEU 

PROFISSIONAL; 3) MÉDICO - ERRO DE DIAGNÓSTICO EM PLANTÃO - 

CULPA SUBJETIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICÁVEL - 4) 

ACÓRDÃO QUE RECONHECE CULPA DIANTE DA ANÁLISE DA PROVA - 

IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL - SÚMULA 

7/STJ. 1.- Serviços de atendimento médico-hospitalar em hospital de 

emergência são sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. 2.- A 

responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade de seu 

profissional plantonista (CDC, art. 14), de modo que dispensada 
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demonstração da culpa do hospital relativamente a atos lesivos 

decorrentes de culpa de médico integrante de seu corpo clínico no 

atendimento. 3.- A responsabilidade de médico atendente em hospital é 

subjetiva, necessitando de demonstração pelo lesado, mas aplicável a 

regra de inversão do ônus da prova (CDC. art. 6º, VIII). (...) (STJ - REsp 

696.284/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

03/12/2009, DJe 18/12/2009) Neste prisma, vejo que merece ser acolhido 

o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos 

exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

encontram-se presentes, considerando que na hipótese em apreço a 

hipossuficiência técnica da autora é evidente, diante da especificidade da 

matéria atinente à prova a ser produzida, que exige conhecimentos 

técnicos na área da medicina, ao passo que as requeridas possuem 

melhores condições para comprovar que o tratamento dispensado ao 

autor foi o adequado. Realmente, dispõe o inciso VIII, art. 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor que “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Nestes 

termos, defiro o pedido em análise, pelo que inverto o ônus da prova, 

conforme postulado. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2018, às 14h a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002856-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI FIGUEIREDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11232541. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009087-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE LIMA PEREIRA (EXECUTADO)

ELAINE LIMA PEREIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007516-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ALVES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11232647. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009204-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009204-72.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, etc. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, devendo a parte requerida colacionar aos autos via do contrato n°. 

GSM0111491852546, conforme postulado. Em que pese à manifestação 

expressa da parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro 

no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 12/03/2018, às 17h a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes específicos para negociar e transigir, 

bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ 

§ 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado 
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de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 

8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008629-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIOTTO FREIRE OAB - MG104784 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LUZIA VIANA (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008188-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DA SILVA AQUINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008188-83.2017.8.11.0002 

EXEQUENTE: ROMILDO DA SILVA AQUINO EXECUTADO: TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Vistos, etc. Acolho a emenda da inicial, a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Em que pese à manifestação 

expressa da parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro 

no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 16/03/2018, às 17h a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes específicos para negociar e transigir, 

bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ 

§ 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 

8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015316-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1015316-37.2017.8.11.0041 

AUTOR: REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA - ME RÉU: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E 

COMERCIO LTDA Vistos. A parte autora compareceu aos autos por meio 

da petição de Id. 11013978, aduzindo que a parte requerida desocupou 

voluntariamente o imóvel sub judice, requerendo o prosseguimento da 

ação para que a parte requerida seja citada. Pois bem, diante do noticiado 

pela parte autora tenho por prejudicado o pedido de despejo formulado 

nos autos, bem como a decisão que concedeu o despejo liminar (Id. 

8337125), prosseguindo a demanda quanto aos demais pedidos 

formulados na inicial. Assim, atribuo o rito comum à lide, pelo que passo a 

designar audiência de conciliação, conforme art. 334 do CPC. À vista da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto o seu 

desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento 

ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

09/03/2018, às 15h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes específicos 

para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005403-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AVELINO MIRANDA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT0020518A 

(ADVOGADO)

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão intimo a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do pedido de desistência de ID 

11112197, valendo seu silêncio como concordância tácita.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007896-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERCEIROS (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008307-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FONTOURA (AUTOR)

REGINALDO JOSE ALVES DE QUEIROZ JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008307-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FONTOURA (AUTOR)

REGINALDO JOSE ALVES DE QUEIROZ JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo (retro), 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007853-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA GONCALVES (REQUERIDO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000143-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MORALES GUARALDI (AUTOR)

ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA OAB - MT17499/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

TIAGO WALTIDES GAZETA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT0011972A-O (ADVOGADO)

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

Antônio Augusto Ferreira de Assunção (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002840-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA. (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003410-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCEMENT BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO MULINARI OAB - RS0047342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARAJOARA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007615-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA CAROLINE PEREIRA (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008334-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTINA RUSSO (REQUERIDO)

ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 
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inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003684-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE VITOY CURVO (EXECUTADO)

NEUZA MARIA CURVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3.618 (ADVOGADO)

MARCO AURELIO VALLE BARBOSA DOS ANJOS OAB - MT7500/-O 

(ADVOGADO)

SIMONE MARIA VALLE BARBOSA DOS ANJOS OAB - MT9.393 

(ADVOGADO)

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o caso 

(processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008324-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETY NANCY MACIEL DIAS OAB - MT23814/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA DE PAULA CORTEZ KISS (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o caso 

(processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008318-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. O. D. S. (AUTOR)

JESSICA APARECIDA ORMOND PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008318-73.2017.8.11.0002 

AUTOR: VITORIA GABRIELLY ORMOND DA SILVA, JESSICA APARECIDA 

ORMOND PEREIRA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida a autora representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - 

PACIENTE COM CÂNCER - NEGATIVA DO EXAME PET-CT - 

PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS OBRIGATÓRIOS - RESOLUÇÃO 

DA ANS - APLICABILIDADE DO CDC - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC) - 

COBERTURA DEVIDA - ATO INDENIZÁVEL - VALOR ADEQUADO - 

MANUTENÇÃO - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 

Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do 

Consumidor. (TJMT Ap 35797/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

05/05/2017). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar os motivos do não atendimento à autora. Deste modo, defiro a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. À vista da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto o seu desinteresse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 16/03/2018, às 16h30 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento 

à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes específicos para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005366-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes para, no prazo COMUM de 

15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial de ID 

11320111.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000387-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MANSOLELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEBASTIAO DE AQUINO NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000387-19.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: ROSA MANSOLELI REQUERIDO: JOSE SEBASTIAO DE 

AQUINO NUNES Vistos. Designada audiência de conciliação, esta restou 

prejudicada diante da não citação da parte requerida, conforme termo de 

Id. 11121864, uma vez que a parte autora não forneceu os meios 

necessários para o cumprimento do mandado consoante certidão de Id. 

11028646. Pois bem, diante da não citação da parte requerida, redesigno o 

ato para o dia 16/03/2018, às 15h30 a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 
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art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora 

intimada por meio da presente para comparecimento à respectiva 

solenidade. Cite-se a parte requerida no endereço constante do Id. 

6773706, consignando-se as deliberações contidas na decisão de Id. 

4838939. Outrossim, ressalto a parte autora que o Oficial de Justiça, 

auxiliar do Juízo, não tem o dever funcional de procurar pela parte que se 

comprometeu, nos autos, a conduzi-lo, cabendo a esta, interessada que é 

no desenlace do processo, contatar o Meirinho com vistas ao efetivo 

cumprimento da diligência. Destarte, uma vez requerida à condução e 

deferida a providência, o que tenho como acolhida no presente caso, 

caberá à parte solicitante contatar o Oficial de Justiça tão logo este esteja 

em posse do Mandado, com vistas ao oferecimento dos meios a que se 

comprometeu. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002496-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002496-40.2016.8.11.0002 

AUTOR: MARIA EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354, do CPC) ou de julgamento antecipado da 

lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os 

fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção, em especial quanto à ocorrência do acidente de 

trânsito descrito nos autos, tendo em vista que o Boletim de Ocorrência 

juntados nos autos (id. 2382352) foi produzido com base em informações 

prestadas por um terceiro estranho a lide, qual seja Sra. Tatiany Vicente 

de Magalhães. Ainda, observo que a narrativa do Boletim de Ocorrência 

acostado nos autos diz respeito à lesão que supostamente teria sofrido a 

Sra. Tatiany Vicente de Magalhães. Soma-se a isso o fato de que os 

documentos clínicos apresentados pela autora não apontam que as lesões 

da autora tenham sido em decorrência do acidente de trânsito descrito nos 

autos, de modo que à vista do poder instrutório do magistrado, conforme 

dispõe o art. 370 do CPC, entendo ser de extrema relevância a produção 

de prova oral consistente na oitiva de testemunhas, razão porque passo a 

organização do processo (art. 357, do CPC), bem assim a ordenar a 

produção da prova. Da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida 

ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não 

esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Pois bem. 

Compulsando os autos observo que alegação da ausência de prévio 

requerimento administrativo não merece prosperar, eis que desde a inicial 

a parte autora apresentou pedido administrativo formulado perante a 

Seguradora, conforme Id. 6665273. Nesse sentido tem sido a orientação 

jurisprudencial: AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório. (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Outrossim, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Portanto, rejeito a 

respectiva preliminar. Dos pontos controvertidos a) se a parte autora 

sofreu o acidente envolvendo veículo automotor descrito na inicial em 

10/05/2016 e, b) se a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro e 

qual o seu respectivo valor. Diante da natureza da controvérsia, determino 

a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas visando 

esclarecer o ponto controvertido acima estabelecido no item “A”, devendo 

as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15/02/2018, às 15:30 horas. Dessa forma, desde já 

ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever 

de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008307-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FONTOURA (AUTOR)

REGINALDO JOSE ALVES DE QUEIROZ JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo (retro), requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001561-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA RAMOS (RÉU)

Outros Interessados:

ELISANGELA PEREIRA DE PAULA (TESTEMUNHA)

PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo (retro), requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007612-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT0016236A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A (RÉU)

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo (retro), requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006949-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ARMIR MIRTES BOTELHO (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008018-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MIGUEL DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar os atos necessários para a 

distribuição e cumprimento da carta precatória expedida, devendo 

comunicar tais providências nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005923-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO MARQUES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá seu início em 02/02/2018, às 09h00, na Rua 

Antônio Roque, 12, Quadra 37 no Bairro Santa Maria I em Várzea Grande - 

MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007761-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TORRES MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006580-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VILAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008222-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. B. D. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR OAB - MT23449/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001449-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE LEANDRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006685-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. F. E. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (RÉU)

CICERA FRANCISCA DOS SANTOS 02479960331 (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003595-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K C P KIRCH & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCACAO (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007366-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GRAMELICKI CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007960-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE PALHATI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)
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Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008225-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DA SILVA (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias , manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça retro 

e inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito 

de diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002753-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTOS DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES TAIS DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006842-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

T. D. S. C. (REPRESENTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007585-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA ALVES COSTA ELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT0007304S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (REQUERIDO)

GERALDO JOAO DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007566-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYEDNNE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004829-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILANE GOMES DA SILVA MANOEL (AUTOR)

JOCINEI MANOEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMO GNOATTO OAB - MT0004941A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001853-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE GARCIA CHIBA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007013-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DA COSTA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT0004737A-O (ADVOGADO)

ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA OAB - MT9089/O-O (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007705-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 858 de 1153



Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004472-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HR ALVES & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON CLERISTON WILLIAN DA SILVA PEREIRA OAB - MT13931/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005337-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

METHA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO)

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002635-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002635-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão intimo a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000472-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA COSTA VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007303-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO APARECIDO VERHALEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT0006106A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007508-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DA COSTA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003380-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA BENEDITA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006954-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRO AGOSTINHO DAS NEVES OAB - MT12818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1008062-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDE DE POSTOS DA HORA LTDA (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (OPOSTO)

ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY (OPOSTO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - SP0209931A (ADVOGADO)

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito das Contestações apresentadas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000364-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá seu início em 27/02/2018, às 08h00, no 

Instituto Jardim, localizado na Avenida das Flores, 257, bairro Jardim 

Cuiabá em Cuiabá - MT. - Dra. Joaquim Sucena Rasga - (65) 3365-0516.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007529-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENI EGLESIANI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LTDA (RÉU)

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO FERREIRA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264/O (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000387-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MANSOLELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEBASTIAO DE AQUINO NUNES (REQUERIDO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias , manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002178-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELUMIEL TRESSMANN LIMA (REQUERENTE)

VALMOR PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DONADIO DE FARIAS OAB - RS96456 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar os atos necessários para a 

distribuição e cumprimento da carta precatória expedida, devendo 

comunicar tais providências nos autos.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005633-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ANDRADE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

ANA SEBASTIANA LISBOA (RÉU)

Outros Interessados:

Confinante Fundo - Valmir Martins de Paula (TERCEIRO INTERESSADO)

Confinante Frente (TERCEIRO INTERESSADO)

Confinante Lado Direito - Senair Ribeiro (TERCEIRO INTERESSADO)

Confinante Lado Esquerdo - Abel da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias , manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007751-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FARIA DE SOUSA OAB - MG112528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HESDRAS RAFAEL DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ADNER RAFAEL DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias , manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003006-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GONÇALINA DE ARRUDA LEITE (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias , manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006855-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORAIDES JOSE DOS REIS OAB - MT0018883A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. HACK EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009130-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA DE BRANCO - ME (RÉU)
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Por meio da presente certidão, intimo a parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo (retro), requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246104 Nr: 6388-81.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE TEREZINHA SPANHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA 

AMAZONIA S/A, LARREA & FERREIRA LTDA (INFORMÁTICA), LOJAS 

AMERICANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN FAUST - OAB:12641/MT, 

ALCIDES LUIZ FERREIRA - OAB:5447, RAFAEL TAQUES RIBEIRO - 

OAB:18191/O

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR as PARTES REQUERIDAS Cemaz 

Indústria Eletrônica da Amazônia S/A e Lojas Americanas S/A, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 199,25, totalizando em R$ 

576,10, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411047 Nr: 17223-55.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIJANE GONÇALINA CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13-431-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 126,01, totalizando em R$ 

502,86, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305499 Nr: 1170-67.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA MARGARIDA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15383, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13-431-A, THIAGO D"ABINER FERNANDES - OAB:OAB/MT 12.049

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar a complememtação da custa judiciária no 

valor R$ 471,66 e da taxa judiciária no valor de R$ 471,36, totalizando em 

R$ 942,72, conforme cálculo de fls., foi feito o pagamento de custa 

judiciária no valor R$ 411,90 e da taxa judiciária no valor de R$ 411,90, 

totalizando em R$ 823,80, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343690 Nr: 10832-21.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SAMPAIO, NABOR CATARINO BRANDÃO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPER - SDB COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258, GARCEZ TOLEDO PIZZA - OAB:8675, JOHNAN 

AMARAL TOLEDO - OAB:OAB/MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 978,06 e da taxa judiciária no valor de R$ 978,06, totalizando em R$ 

1.956,12, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 393396 Nr: 7421-33.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS VERNEQUE DA SILVA PINHEIRO, 

RODRIGO CHIREIA PINHO, RAFAELA CHIREIA PINHO, ELISANGELA 

MANHANI CHIREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Posto isso, homologo o acordo de fls. 173/174 para que surtam os seus 

legais efeitos em relação a este feito e, por conseguinte, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos, em virtude da satisfação da 

obrigação (fl. 175) nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo 

Civil. Custas processuais pela requerida e honorários advocatícios na 

forma pactuada.Expeça-se alvará em favor do patrono da parte autora 

relativo aos honorários advocatícios no importe de R$ 734,17 (fl. 173v).No 

tocante ao valor destinado aos menores representantes do espólio (R$ 

7.341,70), observo a necessidade de que seja depositado em conta 

poupança em nome deles, salientando que a referida conta apenas poderá 

ser movimentada através de alvará judicial.Isto posto, expeça-se ofício 

para a Caixa Econômica Federal, para abertura de conta poupança em 

nome dos menores para recebimento da quantia acima mencionada, 

entregando-se uma via à representante legal dos menores, intimando-a 

ainda a comparecer no respectivo banco com seus documentos pessoais 

e da menor, bem como comprovante de residência para abertura da conta, 

salientando, novamente, que a referida conta apenas poderá ser 

movimentada por meio de Alvará Judicial.Desde já fica advertida a 

representante legal dos menores, Sra. Elisangela Manhani Chireia, acerca 

da necessidade de comparecer perante a 3ª Secretaria Cível deste Juízo 

para informar o número da conta bancária e agência, para que na 

sequência possa o Sr. Gestor proceder com a transferência do valor a 

ser depositado nos autos.Oportunamente, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe.P.I.C.Às providências necessárias.Várzea Grande-MT, 18 de 

dezembro de 2017.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406932 Nr: 15097-32.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SIMONE CAMPANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230, LUCIANO SILVA ALVES - OAB:8882, Paulo Ronald Mussa 

de Oliveira - OAB:21305/O, WELLINGTON CAVALCANTI DA 

SILVA-FAUSB - OAB:15.080/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 126,01, totalizando em R$ 

502,86, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 303047 Nr: 23960-79.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Domingos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15488, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 .Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta 

fase.Preclusa esta, expeça-se alvará em favor da parte requerente no 

valor de R$ 6.737,07. Ainda, determino que seja cumprida a determinação 

contida na sentença proferida nos autos (fl. 101), devendo ser expedido 

alvará em favor da requerida para levantamento do valor depositado nos 

autos referente aos honorários periciais, bem como referente ao valor 

depositado em excesso no importe de R$ 103,75.Oportunamente, 

certifique-se o trânsito em julgado. Após, deem-se baixas e 

arquivem-se.P.I.C. Às providências necessárias.Várzea Grande-MT, 18 de 

dezembro de 2017.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327077 Nr: 23409-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DE ALMEIDA, 

LOURIVAL RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÕES S/A, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Natalia Martins - 

OAB:13864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, Leonardo Fialho Pinto - 

OAB:108654/MG

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR as PARTES REQUERIDAS, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 313,60, totalizando em R$ 

690,45, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 386737 Nr: 3151-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES VIEIRA DE AMORIM - OAB:16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c ação de danos 

morais e pedido de tutela antecipada movida por Luan Silva dos Santos em 

desfavor Claro S/A.

Após o trânsito em julgado do acórdão a requerida compareceu aos autos 

e informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta (fls. 

276/278).

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (fl. 129035).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pela 

executada serviu para adimplir o débito, conforme se observa às fls. 

276/278.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora, conforme solicitado à fl. 290.

Após, deem-se baixas e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 391795 Nr: 6436-64.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAURA RODRIGUES DOS SANTOS, LOURIVAL 

CELESTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS, NETO 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, EDILZA MARIA NETO, SEGUNDO 

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - 

MT, BANCO DA AMAZÔNIA S. A., ELAINE MARIA DA SILVA, ERYNEU 

JUNIOR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVEZ FERRAZ - 

OAB:19463/O, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Givanildo Gomes - 

OAB:12635/MT, JOAO BATISTA DE MORAES - OAB:11059, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406932 Nr: 15097-32.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE CAMPANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230, LUCIANO SILVA ALVES - OAB:8882, Paulo Ronald Mussa 

de Oliveira - OAB:21305/O, WELLINGTON CAVALCANTI DA 

SILVA-FAUSB - OAB:15.080/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 126,01, totalizando em R$ 
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502,86, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431505 Nr: 1839-18.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL NASCIMENTO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 376,85 

Taxa - R$ 126,01 = totalizando R$ 502,86, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434283 Nr: 3603-39.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEIA LOPES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431 A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias informar nos autos a instituição bancária, agência, conta corrente e 

CPF ou CNPJ dos beneficiários/autorizados para cuja conta a 

transferência dos valores deverá se operar, tudo nos termos da decisão 

retro e poderes outorgados. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 445453 Nr: 9632-08.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN PEDRO DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOMINGAS RONDON 

RODRIGUES - OAB:MT/21.853/0, SOLANGE APARECIDA GONÇALVÉIS - 

OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de cobrança de diferença de seguro c/c danos morais 

movida Ivan Pedro da Silva Moura em desfavor de Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil.

Após o trânsito em julgado da sentença o requerido compareceu aos 

autos e informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta na 

sentença (fls. 264/265).

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (fl. 267).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pela 

requerida serviu para adimplir o débito, conforme se observa à fl. 265.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora.

Após, o trânsito em julgado deem-se baixas e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217829 Nr: 13263-38.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO LIVRAMENTO DE ALMEIDA, ISAQUINA 

MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MEDEIROS NETO - 

OAB:12073

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 126,01, totalizando em R$ 

502,86, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246104 Nr: 6388-81.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE TEREZINHA SPANHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA 

AMAZONIA S/A, LARREA & FERREIRA LTDA (INFORMÁTICA), LOJAS 

AMERICANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN FAUST - OAB:12641/MT, 

ALCIDES LUIZ FERREIRA - OAB:5447, RAFAEL TAQUES RIBEIRO - 

OAB:18191/O

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR as PARTES REQUERIDAS Cemaz 

Indústria Eletrônica da Amazônia S/A e Lojas Americanas S/A, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 199,25, totalizando em R$ 

576,10, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247140 Nr: 7004-56.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA HARTMAN GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM EMPRESA AÉREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - 

Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 
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prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 128,65, totalizando em R$ 

505,50, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247140 Nr: 7004-56.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA HARTMAN GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM EMPRESA AÉREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - 

Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 128,65, totalizando em R$ 

505,50, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268522 Nr: 9514-08.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON MAGALHÃES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT11660/O, JAIRO JOAO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:5.871/MS

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 4.788,10 e da taxa judiciária no valor de R$ 4.625,00, totalizando em R$ 

9.413,10, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305499 Nr: 1170-67.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA MARGARIDA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15383, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13-431-A, THIAGO D"ABINER FERNANDES - OAB:OAB/MT 12.049

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar a complememtação da custa judiciária no 

valor R$ 471,66 e da taxa judiciária no valor de R$ 471,36, totalizando em 

R$ 942,72, conforme cálculo de fls., foi feito o pagamento de custa 

judiciária no valor R$ 411,90 e da taxa judiciária no valor de R$ 411,90, 

totalizando em R$ 823,80, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323403 Nr: 19799-89.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMBROSIA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, 

NOBRE SEGURADORADO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB-MT 9.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-A/MT, MARIA EMILIA GANÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748-PE

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR as PARTES REQUERIDAS, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 1.305,38 e da taxa judiciária no valor de R$ 1.305,38, totalizando em R$ 

2.610,56, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 342496 Nr: 9909-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LOLI RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDOVINO TREVISOL, HENRIQUE ALBERTO 

TREVISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.972, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - 

OAB:OAB/MT 7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO FALEIROS DA SILVA 

- OAB:12568/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387696 Nr: 3850-54.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SEBASTIÃO DE ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 126,01, totalizando em R$ 

502,86, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387696 Nr: 3850-54.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SEBASTIÃO DE ALMEIDA SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 126,01, totalizando em R$ 

502,86, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410840 Nr: 17107-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCORDIA COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA, 

CLEVERSO LUIZ MATTIUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS 

DE PETRÓLEO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCAO FERREIRA - 

OAB:11242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PESCE RUSSO - 

OAB:21585 S/P, JACK IZUMI OKADA - OAB:90393 S/P, OCTAVIO DE 

PAULA SANTOS NETO - OAB:OAB/SP196.717

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

376,85, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411234 Nr: 17322-25.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 taxa judiciária no valor de R$ 126,01 totalizando em R$ 502,86, 

conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 418270 Nr: 21151-14.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes quanto a realização da 

perícia, designada para o dia 13/04/2016, as 14h00 horas, por ordem de 

chegada, no consultório situado na Avenida Marechal Deodoro, 1378, 

Bairro Centro Sul, próximo a Escola Técnica de Cuiabá. Julio Alfredo 

Prediger. Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419137 Nr: 21583-33.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA LIMA GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/GO36814-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REUQERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 188,93, totalizando em R$ 

565,78, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431505 Nr: 1839-18.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL NASCIMENTO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 376,85 

Taxa - R$ 126,01 = totalizando R$ 502,86, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 433636 Nr: 3184-19.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOADI DE PINTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 .Posto isso, homologo o acordo de fls. 123/124 para que surtam os seus 

legais efeitos em relação a este feito, declaro extinta a obrigação de pagar 

invocada nestes autos, em virtude da satisfação da obrigação (fl. 

123v/125) nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte requerida e honorários advocatícios na forma pactuada. 

Outrossim, determino a expedição de alvará em favor da parte autora para 

levantamento dos valores depositados junto aos autos, na forma acordada 

às fls. 123/124.Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes 

desistiram do prazo recursal, e arquivem.P.I.C.Às providências 

necessárias.Várzea Grande – MT, 18 de dezembro de 2017.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz
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 Cod. Proc.: 94284 Nr: 3805-65.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOIRCE BENEDITA OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR GONÇALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLENE PEIXOTO DE LIMA - 

OAB:10724/MT, RAFAELLA KARLLA DA SILVA MENDONÇA - 

OAB:14609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDEMIR GONÇALVES DE ARAUJO, 

Cpf: 52288374187, Rg: 814 280-7, Filiação: José Gonaçlcves de Araujo e 

de Maria Cirino de Araujo, data de nascimento: 01/07/1973, brasileiro(a), 

natural de Santa Elisa-PR, convivente, eletricista industrial. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 892,14 (Oitocentos e noventa e dois reais e 

quatorze centavos), no prazo de 05 (CINCO) DIAS, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, IRANY OLIVEIRA 

RODRIGUES, digitei.

Várzea Grande, 26 de outubro de 2017

Julio Alfredo Prediger Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 95662 Nr: 5186-11.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEFRUTAS CONESUL FRUTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Daufenbach - 

OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON PAULO DE OLIVEIRA 

PERES JUNIOR - OAB:62485/RS

 Vistos, etc.

Incialmente determino novamente que sejam retificados os registros dos 

autos para constar no polo ativo da demanda CONEFRUTAS CONESUL 

FRUTAS LTDA. e no polo passivo FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA., 

conforme já determinado à fl. 227

Ainda, advirto a Secretaria para que atente-se ao cumprimento das 

determinações proferidas por este juízo, a fim de evitar que os autos 

venham conclusos sem o devido cumprimento das decisões.

Pois bem. trata-se de cumprimento de sentença no qual a parte exequente 

visa o recebimento da quantia imposta na sentença.

 Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito, porém esta não 

realizou o pagamento do débito no prazo estabelecido em lei.

Em seguida o exequente requereu a realização de penhora online em 

contas bancárias da devedora, sendo então penhorada a quantia de R$ 

1.189,56 à fl. 232.

Devidamente intimada à parte executada nada manifestou.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor penhorado nos autos serviu para adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento dos 

valores penhorados nos autos à fl. 233.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217754 Nr: 13181-07.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA FERNANDA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JESUS RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSNY KLEBER DA ROCHA 

AURESCO - OAB:, PAMELLA SILVA CONEZA - OAB:ESTAGIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORGE JESUS RAMIRES, Rg: NADA 

CONSTA, Filiação: S/qualificação., brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,46 (Quinhentos e quatro reais e quarenta e 

seis centavos), no prazo de 05 (CINCO) DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, IRANY OLIVEIRA 

RODRIGUES, digitei.

Várzea Grande, 26 de outubro de 2017

Julio Alfredo Prediger Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 263252 Nr: 2232-16.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATO ISABES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT/ 6624-E, JOAO BATISTA DOS ANJOS - OAB:7917/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730, Flávia Almeida Moura Di Latella - 

OAB:109.730 MG

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e pedido de tutela antecipada movida por Beato Isabes 

da Rosa em desfavor Banco BMG S/A.

Antes mesmo do trânsito em julgado da sentença o requerido compareceu 

aos autos e informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta 

(fls. 365/367).

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (fl. 388).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pela 

requerida serviu para adimplir o débito, conforme se observa às fls. 366.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora.

Após, o trânsito em julgado deem-se baixas e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286318 Nr: 5533-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA DE CASTRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBANCO/SUPER COMPRAS OU FARMAPLUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 376,85 

Taxa - R$ 126,01 = totalizando R$ 502,86, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 302591 Nr: 23450-66.2012.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL NATALINO DA SILVA, MARIA EVANGELINA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARMELITO FLORES, Filiação: Angelita 

Flores Leão, data de nascimento: 22/03/1957, brasileiro(a), natural de 

Ladário-MS, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 503,24 (Quinhentos e tres reais e vinte e quatro 

centavos), no prazo de 05 (CINCO) DIAS, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, IRANY OLIVEIRA 

RODRIGUES, digitei.

Várzea Grande, 26 de outubro de 2017

Julio Alfredo Prediger Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305499 Nr: 1170-67.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA MARGARIDA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15383, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13-431-A, THIAGO D"ABINER FERNANDES - OAB:OAB/MT 12.049

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar a complememtação da custa judiciária no 

valor R$ 471,66 e da taxa judiciária no valor de R$ 471,36, totalizando em 

R$ 942,72, conforme cálculo de fls., foi feito o pagamento de custa 

judiciária no valor R$ 411,90 e da taxa judiciária no valor de R$ 411,90, 

totalizando em R$ 823,80, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306722 Nr: 2543-36.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE MARIA BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUCAR SEGUROS S.A, LOJAS 

AMERICANAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON OLIVEIRA - OAB:, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar a complementação da custa judiciária no 

valor R$ 542,10 e da taxa judiciária no valor de R$ 542,10, totalizando em 

R$ 1.084,20, conforme cálculo de fls., foi feito o pagamento de custa 

judiciária no valor R$486,78 e da taxa judiciária no valor de R$ 486,78, 

totalizando em R$ 973,56, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306722 Nr: 2543-36.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE MARIA BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUCAR SEGUROS S.A, LOJAS 

AMERICANAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON OLIVEIRA - OAB:, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar a complementação da custa judiciária no 

valor R$ 542,10 e da taxa judiciária no valor de R$ 542,10, totalizando em 

R$ 1.084,20, conforme cálculo de fls., foi feito o pagamento de custa 

judiciária no valor R$486,78 e da taxa judiciária no valor de R$ 486,78, 

totalizando em R$ 973,56, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306722 Nr: 2543-36.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE MARIA BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUCAR SEGUROS S.A, LOJAS 

AMERICANAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON OLIVEIRA - OAB:, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar a complementação da custa judiciária no 

valor R$ 542,10 e da taxa judiciária no valor de R$ 542,10, totalizando em 

R$ 1.084,20, conforme cálculo de fls., foi feito o pagamento de custa 

judiciária no valor R$486,78 e da taxa judiciária no valor de R$ 486,78, 

totalizando em R$ 973,56, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques
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 Cod. Proc.: 308686 Nr: 4650-53.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA AIKIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO, 

SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:MT 13.604-A, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO 

COELHO - OAB:4937, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16.940-A

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta Alessandra Aikis da Silva 

em desfavor Banco Ibi S.A – Banco Múltiplo e Supermercado Comper, 

todos devidamente qualificado nos autos.

Após o trânsito em julgado da sentença o primeiro executado compareceu 

nos autos e informou o depósito voluntário da quantia de R$ 7.347,70 (fl. 

228/229), sendo quem em seguida a parte exequente informou a 

existência de um saldo remanescente devedor no importe de R$ 389,84 

(fls. 238).

A parte executada devidamente intimada realizou o deposito da quantia de 

R$ 397,44 referente ao saldo remanescente (fls. 244/245), ao passo que 

a exequente manifestou concordância com o valor depositado e requereu 

a expedição de alvará em seu favor (fl. 247).

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores depositados nos autos às fls. 229 e 245 serviram para 

adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do 

valor depositado nos autos à fl. 245.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 313768 Nr: 9969-02.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO CANDIA AZEVEDO, LEILA 

TANCREDI CANDIA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:8860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS AUGUSTO CANDIA AZEVEDO, 

Cpf: 20635044820, Rg: 3636805, Filiação: Celso Camargo Azevedo e 

Perola Maria Candia Azevedo, data de nascimento: 01/11/1947, 

brasileiro(a), natural de São Simão-SP, separado(a) judicialmente, 

empresario, Telefone 682-2571. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 601,25 (Seiscentos e um reais e vinte e cinco 

centavos), no prazo de 05 (CINCO) DIAS, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, IRANY OLIVEIRA 

RODRIGUES, digitei.

Várzea Grande, 26 de outubro de 2017

Julio Alfredo Prediger Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323403 Nr: 19799-89.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMBROSIA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, 

NOBRE SEGURADORADO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB-MT 9.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-A/MT, MARIA EMILIA GANÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748-PE

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR as PARTES REQUERIDAS, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 1.305,38 e da taxa judiciária no valor de R$ 1.305,38, totalizando em R$ 

2.610,56, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 325515 Nr: 21899-17.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV - AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

15 (quinze) dias para, manifestar-se a respeito do laudo retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327077 Nr: 23409-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DE ALMEIDA, 

LOURIVAL RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÕES S/A, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Natalia Martins - 

OAB:13864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, Leonardo Fialho Pinto - 

OAB:108654/MG

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR as PARTES REQUERIDAS, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 313,60, totalizando em R$ 

690,45, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375821 Nr: 23624-07.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFA, IVONE FERREIRA DE FREITAS ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 126,01, totalizando em R$ 

502,86, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 391378 Nr: 6146-49.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON PEREIRA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO RE CIA. DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT 

movida por Nilton Pereira Gama em desfavor Bradesco Auto Re Cia de 

Seguros S/A.

Após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos a requerida 

compareceu aos autos e informou o depósito da quantia referente à 

obrigação imposta nos autos (fls. 202).

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (fl. 211/212).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pela 

executada serviu para adimplir o débito, conforme se observa às fls. 

202-v.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado. Após, deem-se baixas 

e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 407058 Nr: 15162-27.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON MARCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por 

Gilson Marconi em desfavor Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A.

Após o trânsito em julgado do sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta (fls. 

87).

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (fl. 92).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pela 

requerida serviu para adimplir o débito, conforme se observa às fls. 87.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora, conforme solicitado à fl. 290.

Após, o trânsito em julgado deem-se baixas e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410851 Nr: 17116-11.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASCITURO representado pela genitora Neyrianna 

Natasha Ferreira Lima, NEYRIANNA NATASHA FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:14.526, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735, JOSE JOAO 

VITALIANO COELHO - OAB:18440/O

 Vistos, etc.

Neyrianna Natasha Ferreira de Lima ingressou com o presente 

cumprimento de sentença em desfavor do Unimed Cuiabá – Cooperativa 

do Trabalho Médico visando o recebimento da quantia imposta na 

sentença.

 Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito, sendo que a 

executada realizou o pagamento parcial do débito no valor de R$ 

24.168,78 (fl. 446).

Na sequência a parte exequente manifestou concordância com o valor 

depositado (fl. 449), contudo na decisão de fl. 450 determinei a 

manifestação da executada sobre o valor depositado, à vista da flagrante 

diferença entre o valor pugnado pela exequente (R$ 16.996,22) e o 

depositado pela executada (R$ 24.168,79).

Ato seguinte, a parte exequente reconheceu que houve um equívoco nos 

cálculos apresentados pela executada, tal como apontado na decisão de 

fl. 450, razão pela qual pugnou pelo levantamento da quantia 

incontroversa no importe de R$ 16.996,22 e a devolução do saldo 

remanescente à parte executada.

A parte executada nada manifestou sobre a decisão de fl. 450.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores depositados nos autos serviram para adimplir o débito sub 

judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento da 

quantia de R$ 16.996,22, com os acréscimos da Conta Única, devendo o 

saldo remanescente ser liberado em favor da parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411047 Nr: 17223-55.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIJANE GONÇALINA CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13-431-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 126,01, totalizando em R$ 

502,86, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411234 Nr: 17322-25.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 taxa judiciária no valor de R$ 126,01 totalizando em R$ 502,86, 

conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 414741 Nr: 19213-81.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILER MIRANDA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por 

Miler Miranda de Campos em desfavor Itaú Seguros de Auto e Residência 

S/A.

Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta (fls. 

126/127).

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (fl. 129).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pela 

requerida serviu para adimplir o débito, conforme se observa às fls. 

126/127.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora, conforme solicitado à fl. 129.

Após, o trânsito em julgado deem-se baixas e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 417194 Nr: 20596-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARY LEITE DE CAMPOS, NAISE GODOY DE 

CAMPOS SILVA FREIRE, NILDA GODOY DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARIO -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, MARLENE NAZARIO CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLÃ EBERT VARGAS - 

OAB:20010/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: leticia nazario chaparro - 

OAB:15832

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 418270 Nr: 21151-14.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para, querendo, no 

prazo de 05(cinco) dias, apresentar quesitos e indicar assistente técnico. 

Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 430422 Nr: 1069-25.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYANNY ARANOIDNNY LINS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por 

Rayanny Aranoidnny Lins de Souza em desfavor Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A.

Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta (fls. 

175).

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (fl. 177).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pela 

requerida serviu para adimplir o débito, conforme se observa às fls. 175.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora, conforme solicitado à fl. 177.

Após, o trânsito em julgado deem-se baixas e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434283 Nr: 3603-39.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEIA LOPES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431 A

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais movida por Jucinéia Lopes de Andrade em 

desfavor Ne Serviços de Comunicação S/A.

Após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos a requerida 

compareceu aos autos e informou o depósito da quantia referente à 

obrigação imposta nos autos (fls. 151).

Em seguida a parte autora foi intimada para manifestar a respeito do 

depósito, valendo o seu silêncio como concordância tácita, porém 

manteve-se inerte, conforme se observa do teor da certidão de fl. 170.

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pela 

executada serviu para adimplir o débito, conforme se observa às fls. 151.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Expeça-se alvará em favor do patrono da parte autora.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado. Após, deem-se baixas 

e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 07 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 437092 Nr: 5196-06.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENNEDY DE ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431B

 Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta por 

Kennedy de Almeida Oliveira em desfavor de Embratel TVSAT 

Telecomunicações S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 62/63 as partes, em audiência de conciliação, presidida por 

conciliador designado, celebraram acordo, requerendo a sua 

homologação.

Em seguida a parte requerida informou o depósito em juízo da quantia 

acordada às fls. 67/69, sendo que o autor requereu a expedição de alvará 

em seu favor (fl. 75).

Os autos permaneceram conclusos.

É o relatório. Decido.

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes.

Posto isso, homologo o acordo de fls. 62/63 para que surtam os seus 

legais efeitos em relação a este feito e, por conseguinte, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos, em virtude da satisfação da 

obrigação (fl. 69) nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo 

Civil.

 Custas processuais e honorários advocatícios da forma pactuada.

Desde já autorizo a expedição de alvará para levantamento da quantia a 

ser depositada em juízo em favor da parte autora, conforme acordado.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquivem.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 297568 Nr: 18008-22.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBI GOTLIB KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A (BRADESCO 

FINANCIAMENTOS), SERASA CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

BANCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ERNESTO BORGES NETO 

- OAB:8.184-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 395771 Nr: 9002-83.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JILVAN RODRIGUES TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Diante da natureza do teor do r. acordão de fl. 141/143 determino a 

realização de nova perícia grafotécnica nos documentos originais 

apresentados pela requerida. A perícia acima determinada deverá ser 

realizada pelo perito o Sr. THYAGO JORGE MACHADO, Perito Oficial 

Criminal, podendo ser encontrado na Rua General Irineu de Souza, n°144, 

Bairro: Duque de Caxias II, Cep: 78043-360 - Cuiabá – Mato Grosso, 

telefone: (65) 8112-2338 / e-mail: tmachado@forenselab.com, o qual 

deverá ser intimado para que tome ciência acerca da nomeação. Venham 

as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais 

assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Intime-se o perito 

com cópia dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, 

da qual deverá as partes e eventuais assistents técnicos serem intimados 

para o devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. 

Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá 

esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido no item “A”, 

devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do CPC 

quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as 

partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os 

assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC). Ficam as partes, 

desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do 

CPC. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Intimem-se todos. Cumpra-se. Às providencias necessárias. Várzea 

Grande-MT, 18 de dezembro de 2017. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 294745 Nr: 14894-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA GLACI HESSLER THEVES - EPP, MARCOS 

SANTANA DE SOUZA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA VIDOTTO 

MARTINS - OAB:14990/MT, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B, 

RICARDO ALEXANDRE VIANA - OAB:114387/MT

 Vistos etc.,

Aportou aos autos o pedido formulado pela pessoa física de Ida Glaci 

Hessler Tavares requerendo que seja procedida a liberação dos valores 

penhorados em sua conta bancária no valor de R$ 1.893,54, por meio do 

sistema BACENJUD, dada sua natureza salarial (fls. 187/191).

Pois bem, inicialmente ressalto que no presente cumprimento de sentença 

figura no polo passivo as pessoas jurídicas Marcos Santana de Souza 

EPP e Ida Glaci Hessler Thes EPP, razão pela qual no momento em que fora 

realizada a ordem de penhora online utilizou-se o número de CPF da 

pessoa física Ida Glaci ao invés do número de CNPJ, o que resultou no 

bloqueio de valores em nome da pessoa física.

Dessa forma, após constar o equivoco realizei nova ordem de penhora em 

nome da pessoa jurídica, o qual restou infrutífera (fl. 182/183), bem como 

promovi o desbloqueio da quantia penhorada em nome da pessoa física de 

Ida Glaci, conforme extrato em anexo, motivo pelo qual deixo de apreciar o 

pedido de fls. 187/191, uma vez que já fora atendido.

No impulso, venha determino que exequente aporte autos planilha 

atualizada do débito exequendo, bem como manifeste requerendo o que 

entender de direito para o deslinde do feito.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 18 de setembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 317036 Nr: 13398-74.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL RUBIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197

 Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração propostos por Telefônica Brasil S/A 

(fls. 207/209) alegando, em síntese, que houve omissão na sentença 

prolatada nos autos, na medida em que deixou de fundamentar a 

existência de dano moral.

Pois bem, conheço dos embargos em vista da pertinência dos requisitos 

legais para a sua admissibilidade e exame (CPC – art. 1022).

 No entanto, não vislumbro qualquer vício no conteúdo da sentença que 

possa configurar omissão, obscuridade ou contradição, sobretudo porque 

consta campo próprio acerca do dano moral e os motivos que levaram a 

sua fixação no patamar de R$ 4.000,00 (fls. 205-v/206). Além do que, 

restou devidamente consignado na sentença objurgada que a perícia não 

poderia ser realizada em cópia, de modo que, muito embora a embargante 

tenha apresentado um contrato, deixou carrear aos autos a via original, 

conforme determinado.

Isto posto, em meu entender, na sentença objurgada, não há omissão, 

obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 535 

e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os presentes embargos de 

declaração, mantendo a sentença atacada tal como está lançada.

No impulso do processo, em atenção ao art. 1.010, § 3º, do NCPC, deixo 

de efetuar o juízo provisório de admissibilidade recursal.

Assim, venha a parte recorrida/requerida apresentar suas contrarrazões 

no prazo legal ao recurso interposto às fls. 210.

Na hipótese de ser interposta apelação adesiva, determino seja a parte 

recorrida intimada para apresentar contrarrazões.

Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de contrarrazões, 

certifique-se, e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 369126 Nr: 18787-06.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENIR MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORTS VILMAR FUCHS - 

OAB:12529/ES

 Vistos etc.

Indefiro o pedido formulado inerente a remessa dos autos ao Contador 

Judicial para atualização da dívida (fl. 281/282), tendo em vista que tal 

solicitação é tarefa exclusiva da parte, não incumbindo ao Juízo fazê-la.

Ainda, indefiro a expedição de ofício ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Banco/AC visando informar o valor de R$ 18.520,93 como sendo o 

valor do saldo devedor, tendo em vista que já restou consignado na 

decisão de fl. 274 que o valor do débito limita-se ao importe de R$ 

11.261,75, o qual deverá ser atualizado nos termos lá indicados pelo 

próprio autor às fls. 281/282 em razão da sentença proferida na ação civil 

pública.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 382139 Nr: 11-21.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI BRAZ GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

15 (quinze) dias para, manifestar-se a respeito do laudo retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 288834 Nr: 8306-52.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS LUIZ TEODORO FRANCO, REGINA 

BERNANRDES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, PABLO BERNARDES FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244 B-OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, devendo constar no polo ativo da demanda Cleidi Rosangela 

Hetzel e no polo passivo Unimed Cuiabá.

Intime-se a parte devedora Unimed Cuiabá, por meio de seus patronos via 

DJE, para cumprimento da obrigação, no valor indicado à fl. 316, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% 
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(dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 316253 Nr: 12613-15.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSDEMIL DOMINGOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3056

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito no valor de R$ 275,18 (duzentos e setenta e 

cinco reais e dezoito centavos) e condenar o requerido ao pagamento em 

favor do autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano 

moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento (18/12/2017), pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

(Súmula 54, STJ) ocorrido em 10/06/2011 – fl. 15.Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC e confirmo a liminar 

deferida nos autos.Considerando que “na ação de indenização por dano 

moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não 

implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno o requerido 

ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta 

arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a 

natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o 

local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC/2015).Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 18 de dezembro 2017.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 332976 Nr: 1636-27.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito no valor de R$ 1.611,00 (um mil seiscentos e 

onze reais); condenar o requerido ao pagamento em favor do autor da 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento 

(18/12/2017), pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em 23/12/2011 

(Súmula 54, STJ).Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, 

I do CPC e confirmo a liminar deferida nos autos.Considerando que “na 

ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior 

ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, 

STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na 

verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do 

trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC/2015).Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 18 de dezembro 2017.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 347388 Nr: 13752-65.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OABSP 157.407

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, devendo constar no polo ativo da demanda Márcia Cristina de 

Campos e no polo passivo Avon Cosméticos Ltda.

Intime-se a devedora Avon Cosméticos Ltda, por meio de seus patronos 

via DJE, para cumprimento da obrigação, no valor indicado à fl. 121/122, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 07 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 419706 Nr: 21857-94.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU LEMES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A, ITAU UNIBANCO 

HOLDING S.A, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14.826-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Vistos etc.

Em atenção ao princípio do contraditório, venha a parte requerente 

manifestar acerca da Apólice de Seguro juntada apresentada pela parte 

requerida às fls. 241, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 873 de 1153



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426068 Nr: 25191-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.N MENDES PEÇAS SERVIÇOS E 

ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO GIROLDO FILHO - 

OAB:17143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 437363 Nr: 5334-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA JULIA DE ALMEIDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA ALMEIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS MALHEIROS O. 

JUNIOR - OAB:21.169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova.

Das provas

Pois bem, considerando que não há preliminares ou irregularidades a 

serem sanadas dou por saneado o feito e passo a fixar os pontos 

controvertidos: a) o exercício anterior da posse pelo requerente; b) a 

ocorrência de esbulho possessório; c) se alegada posse exercida pela 

parte requerida é de boa-fé; e) se a parte requerida faz jus ao 

reconhecimento da usucapião; f) a existência de benfeitorias realizadas 

pela parte requerida no imóvel objeto do litígio; g) se positiva a resposta 

anterior, a natureza destas benfeitorias; h) se existe o direito de retenção 

por estas benfeitorias, e i) se positiva a resposta anterior, quais 

benfeitorias devem ser indenizadas e os seus respectivos valores.

Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção de prova oral, 

consistente apenas na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, 

art. 357, CPC).

 Outrossim, à vista da necessidade de serem constatadas as eventuais 

benfeitorias existentes no imóvel objeto do litígio, as suas naturezas, bem 

como os seus respectivos valores, hei por bem determinar, de ofício (CPC 

– art. 130), seja realizada a Constatação e Avaliação das benfeitorias 

existentes no imóvel sub judice por Oficial de Justiça.

Finalmente, aportado que seja aos autos o Termo de Constatação e 

Avaliação, intimem-se as partes acerca do mesmo e em seguida determino 

venham-me os autos conclusos para designar a audiência de instrução e 

julgamento.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 520985 Nr: 24993-31.2017.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINO DE CAMPOS, ERLY GONÇALVES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17992/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 24993-31.2017.811.0002 – cód. 520985

Vistos.

Da análise dos autos observo que a parte autora descurou de indicar polo 

passivo, em desatendimento ao disposto no art. 319,II, do CPC, assim, 

determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

contra quem pretende demandar, atentando-se quanto a necessidade de 

qualificação da parte, sob pena de indeferimento.

 Outrossim, verifico que a demanda se trata de execução de título 

extrajudicial, contudo, a parte autora não apresentou qualquer documento 

que preencha uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 784 do 

CPC, o qual dispõe quais são os títulos executivos extrajudiciais, 

limitando-se a carrear recibos de aluguel (fls. 16/19), planilhas de cálculos 

(fls. 20/25) e demonstrativo financeiro de IPTU (fl. 26).

 Assim, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar um dos títulos executivos previstos no art. 784, ou ainda, 

adequar a pretensão inicial ao rito processual que lhe é próprio, nos 

termos da fundamentação supra, sob pena de indeferimento (art. 801, do 

CPC).

 Por fim, constato que a parte autora Erly Gonçalves de Campos deixou de 

carrear aos autos declaração de hipossuficiência.

 Embora a declaração de pobreza não seja mais obrigatória na atual 

sistemática processual, o advogado, diante da ausência de tal documento, 

necessita possuir poderes específicos para requerer a concessão da 

gratuidade processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do 

NCPC.

Assim, determino venha a parte autora Erly Gonçalves de Campos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial a fim de apresentar 

declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento 

procuratório que contenha poderes específicos para tanto, sob pena de 

indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015).

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 14 de dezembro de 2017.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 264357 Nr: 3993-82.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fred Henrique Silva Gadonski - 

OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUZENI MUNIZ - OAB:10.281

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a advogada Dra. Cleuzeni Muniz 

pretende o cumprimento da obrigação imposta na sentença prolatada nos 

autos relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, porém observo 

que ela não se atentou para o disposto no inciso I do art. 524 do CPC.

 Assim, determino que o advogado acima nomeado emende a petição de 

cumprimento de sentença devendo nela constar o nome completo, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observando o 

disposto no art. 319, §§ 1º a 3º, bem como aporte autos cálculo atualizado 

da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Decorrido o prazo sem manifestação promova-se a entrega dos autos à 

autora da demanda nos termos do § único do art. 383 do CPC.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 07 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 340343 Nr: 8214-06.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES DAVINO, TNGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINO CLARO DOS SANTOS, MAURO DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMONICA CORREA - OAB:10744

 Por meio da presente certidão intimo a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta 

Precatória, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 348113 Nr: 14351-04.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUMAR SOARES ZEITOUN, ITAMAR ZEITOUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634, CARLOS ROBERTO CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:OAB 

6.848-B MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13096B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.363/MT

 Inicialmente, indefiro o pedido de renúncia ao mandato do advogado 

contratado pela parte requerida, visto que ele deixou de cumprir com os 

termos do art. 112, do CPC, já que não há nos autos prova de que a 

requerida fora cientificada quanto à renúncia supra (fl. 88). Posto isso, 

mantenho a decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos. No impulso, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova.Não 

havendo questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a 

ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua 

instruçãodos Pontos ControvertidosDe acordo com os autos, fixo os 

pontos controvertidos como sendo: a) origem da posse sobre o imóvel; b) 

o tempo de exercício da posse; c) se a posse é mansa e pacífica; d) a 

existência de animus domini da requerida; e) a existência de boa-fé da 

requerida; f) a utilização do imóvel como moradia da requerida e, g) se o 

imóvel foi doado ao esposo da requerida pelo segundo autor. Das Provas 

Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção de prova oral, 

consistente apenas na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, 

art. 357, CPC).Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 27/03/2018, às 15:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410981 Nr: 17182-88.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE CANDIDA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO - AMERICEL S/A, CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 414028 Nr: 18928-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REBOUÇAS COMERCIO INDUSTRIA DE SAL 

LTDA, CIFRÃO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA, BANCO DO 

BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO 

JÚNIOR - OAB:4259, LEANDRO DAROIT FEIL - OAB:3240-A, MARIA 

ALESSANDRA COSTA DANTAS - OAB:10699, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 419649 Nr: 21832-81.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO MARCELO MARTINS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJERSON COELHO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO MOTTA BONIN - 

OAB:OAB-SP 331254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANNA KALLY SPREAFICO 

DE MEDEIROS - OAB:9530

 Vistos etc.,

Compulsando os autos observo que foi realizada a constatação e 

avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel, sendo que apenas a parte 

requerida manifestou acerca do auto de constatação e avaliação (fl. 92), 

conforme se observa à fl. 94/95.

Dessa forma, no impulso, com vistas ao prosseguimento do feito designo a 

audiência de instrução e julgamento visando esclarecer os pontos 

controvertidos indicado na decisão saneadora para o dia 27/03/2018, às 

14:00 horas, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas 

arroladas pelas partes às fls. 86/87.

Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles 

o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a 

intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426265 Nr: 25282-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCIA HOLANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13-431-A

 Vistos etc.

Em atenção ao princípio do contraditório, venha a parte requerente 

manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença e cálculos 

apresentados pela parte requerida às fls. 129/131, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.
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 Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 432102 Nr: 2208-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO COURY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO O. NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo 05 

(cinco) dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme 

previsão legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de 

extinção.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009329-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MURAT DOGAN (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CORASSA (RÉU)

OFELIA DOS REIS CORASSA (RÉU)

LEONISIA NETTO NUNES BARROSO (RÉU)

Outros Interessados:

BENEDITO JOSÉ DA SILVA CURADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS Dados 

do Processo: Processo: 1009329-40.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 

120.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: USUCAPIÃO (49). Parte Autora: 

AUTOR: MURAT DOGAN Parte Ré: RÉU: LEONISIA NETTO NUNES 

BARROSO, OFELIA DOS REIS CORASSA, GERALDO CORASSA 

CITANDO(A, S): BENEDITO JOSÉ DA SILVA CURADO FINALIDADE: 

CITAÇÃO do confinante BENEDITO JOSÉ DA SILVA CURADO, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentar resposta, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINARIA DE BEM IMÓVEL proposta por MURAT DOGAN, 

Turquia-EX, solteiro, advogado OAB/MT 6.917, RG 1376546-9, SSP/MT 

11/07/2017, CPF 200.318.901-72 em face de LEONISIA NETTO NUNES 

BARROSO, brasileira, solteira, comerciante, portadora da carteira de 

habilitação nº 00628629769 DETRAN/MT, inscrita no CPF: 831.696.366 -34, 

residente e domiciliada, à Estrada da Guarita s/n, bairro Jardim Gloria, 

(Posto Amarelinho) Várzea Grande/MT, OFÉLIA DOS REIS CORASSA, 

brasileira, casada, empresária, portadora RG: 1255632 SSP/PR e 

GERALDO CORASSA, brasileiro, comerciante, portador RG: 1251983 

SSP/PR, inscrito sob o CPF 045.393.389-00, residentes e domiciliados, à 

Estrada da Guarita s/n, bairro Jardim Gloria, (Posto Amarelinho) em Várzea 

Grande/MT. O usucapiente adquiriu o imóvel usucapiendo com área de 

5.000 m² há 24 (vinte e quatro) anos do senhor Benedito José da Silva 

(conforme recibo incluso). O imóvel usucapiente está localizado à Rua 

Redentor (antiga estrada da Guarita), nº 02, bairro Jardim Gloria, Várzea 

Grande/MT. Hoje encontra-se avaliado pelo mercado imobiliário por 

aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Com efeito, há 

24 (vinte e quatro) anos é possuidor da área e mantém a posse mansa e 

pacífica do imóvel usucapiendo. Vale salientar que, quando da aquisição 

da área usucapienda no ano de 1993, no local existia apenas matos, 

resíduos de construção e lixo doméstico. Cabe frisar que há muitos anos a 

localidade permaneceu sem nenhuma infraestrutura, sem serviços de 

agua luz e esgoto. A área de posse (5.000 m²) pertence ao usucapiente 

desde o ano de 1993, conforme documentos em incluso. E deste que fez a 

aquisição cuida e mantem limpa a área, visto que lá funciona com área de 

lazer (campo futebol). O imóvel usucapiendo encontra-se na posse 

mansa, pacifica e ininterrupta, sem qualquer oposição, há mais de 24 

(vinte e quatro) anos. Da-se-á à causa o valor de R$ 120.000,00 (cento e 

vinte mil reais). DESPACHO: Vistos. Presentes os pressupostos do artigo 

98 do Código de Processo Civil, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à 

parte autora. Anote-se. Inicialmente, consigno que deixo de designar 

audiência de conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que em se 

tratando de ação que possui litisconsórcio passivo, considerando que 

deverão ser citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão 

intimados a União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da 

audiência de conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação ficta. 

Citem-se, pessoalmente, os requeridos e os confinantes nominados no Id. 

111515557, bem como citem-se, por edital, eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, para que também apresentem 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao 

Município para que manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. 

Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial (Id. 11151557), bem 

como com cópia da matrícula do imóvel (Id. 11151576, 11151579, 

11151587, 11151643) e da planta e memorial descritivo do bem (Id. 

11151599, 11151617, 11151608). Oficie-se, ainda, ao 1º Serviço Notarial 

e de Registro de Várzea Grande/MT, com cópia da matrícula do imóvel (Id. 

11151576, 11151579, 11151587, 11151643), determinando as anotações 

devidas quanto à ação de usucapião proposta. Expeça-se e publique-se 

edital para conhecimento de eventuais interessados, como previsto no 

artigo 259, I, do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias Por oportuno, 

à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o 

processo não pode ficar paralisado aguardando os tribunais se 

adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação do edital de 

citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de beneficiária da 

justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ 

NOMEADO CURADOR ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC). OBSERVAÇÃO: 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. Eu, Douglas França Costa, digitei. Várzea 

Grande - MT, 12 de janeiro de 2018. DOUGLAS FRANÇA COSTA Gestor 

Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - 

TELEFONE: (65) 36888440

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009329-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MURAT DOGAN (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CORASSA (RÉU)

OFELIA DOS REIS CORASSA (RÉU)

LEONISIA NETTO NUNES BARROSO (RÉU)

Outros Interessados:

BENEDITO JOSÉ DA SILVA CURADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS Dados 

do Processo: Processo: 1009329-40.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 

120.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: USUCAPIÃO (49). Parte Autora: 

AUTOR: MURAT DOGAN Parte Ré: RÉU: LEONISIA NETTO NUNES 

BARROSO, OFELIA DOS REIS CORASSA, GERALDO CORASSA CITANDO 

(A, S): eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos. 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINARIA DE BEM 

IMÓVEL proposta por MURAT DOGAN, Turquia-EX, solteiro, advogado 

OAB/MT 6.917, RG 1376546-9, SSP/MT 11/07/2017, CPF 200.318.901-72 

em face de LEONISIA NETTO NUNES BARROSO, brasileira, solteira, 

comerciante, portadora da carteira de habilitação nº 00628629769 

DETRAN/MT, inscrita no CPF: 831.696.366 -34, residente e domiciliada, à 

Estrada da Guarita s/n, bairro Jardim Gloria, (Posto Amarelinho) Várzea 

Grande/MT, OFÉLIA DOS REIS CORASSA, brasileira, casada, empresária, 

portadora RG: 1255632 SSP/PR e GERALDO CORASSA, brasileiro, 
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comerciante, portador RG: 1251983 SSP/PR, inscrito sob o CPF 

045.393.389-00, residentes e domiciliados, à Estrada da Guarita s/n, bairro 

Jardim Gloria, (Posto Amarelinho) em Várzea Grande/MT. O usucapiente 

adquiriu o imóvel usucapiendo com área de 5.000 m² há 24 (vinte e quatro) 

anos do senhor Benedito José da Silva (conforme recibo incluso). O 

imóvel usucapiente está localizado à Rua Redentor (antiga estrada da 

Guarita), nº 02, bairro Jardim Gloria, Várzea Grande/MT. Hoje encontra-se 

avaliado pelo mercado imobiliário por aproximadamente R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais). Com efeito, há 24 (vinte e quatro) anos é 

possuidor da área e mantém a posse mansa e pacífica do imóvel 

usucapiendo. Vale salientar que, quando da aquisição da área 

usucapienda no ano de 1993, no local existia apenas matos, resíduos de 

construção e lixo doméstico. Cabe frisar que há muitos anos a localidade 

permaneceu sem nenhuma infraestrutura, sem serviços de agua luz e 

esgoto. A área de posse (5.000 m²) pertence ao usucapiente desde o ano 

de 1993, conforme documentos em incluso. E deste que fez a aquisição 

cuida e mantem limpa a área, visto que lá funciona com área de lazer 

(campo futebol). O imóvel usucapiendo encontra-se na posse mansa, 

pacifica e ininterrupta, sem qualquer oposição, há mais de 24 (vinte e 

quatro) anos. Da-se-á à causa o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 

reais). DESPACHO: Vistos. Presentes os pressupostos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

autora. Anote-se. Inicialmente, consigno que deixo de designar audiência 

de conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que em se tratando de 

ação que possui litisconsórcio passivo, considerando que deverão ser 

citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão intimados a 

União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da audiência 

de conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação ficta. 

Citem-se, pessoalmente, os requeridos e os confinantes nominados no Id. 

111515557, bem como citem-se, por edital, eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, para que também apresentem 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao 

Município para que manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. 

Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial (Id. 11151557), bem 

como com cópia da matrícula do imóvel (Id. 11151576, 11151579, 

11151587, 11151643) e da planta e memorial descritivo do bem (Id. 

11151599, 11151617, 11151608). Oficie-se, ainda, ao 1º Serviço Notarial 

e de Registro de Várzea Grande/MT, com cópia da matrícula do imóvel (Id. 

11151576, 11151579, 11151587, 11151643), determinando as anotações 

devidas quanto à ação de usucapião proposta. Expeça-se e publique-se 

edital para conhecimento de eventuais interessados, como previsto no 

artigo 259, I, do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias Por oportuno, 

à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o 

processo não pode ficar paralisado aguardando os tribunais se 

adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação do edital de 

citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de beneficiária da 

justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ 

NOMEADO CURADOR ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC). OBSERVAÇÃO: 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. Eu, Douglas França Costa, digitei. Várzea 

Grande - MT, 12 de janeiro de 2018. DOUGLAS FRANÇA COSTA Gestor 

Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - 

TELEFONE: (65) 36888440
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Processo Número: 1009437-69.2017.8.11.0002
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JOAO CARLOS RIVERA (AUTOR)

EDUARDO CLOVES KLEBER (AUTOR)

OSMIR BEAZI (AUTOR)

ACCIOLY JERONIMO DA SILVA (AUTOR)

EDISON JOAO FRANCESCON (AUTOR)

ANELIO MAZZOCCO (AUTOR)

GARCEZ TOLEDO PIZZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO)

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERGTON VALERIO TORREZON (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009437-69.2017.8.11.0002 

AUTOR: GARCEZ TOLEDO PIZZA, OSMIR BEAZI, ANELIO MAZZOCCO, 

EDISON JOAO FRANCESCON, ACCIOLY JERONIMO DA SILVA, RENE 

RICARDO FRANZOI, TRANQUILO PIRES, LUCIO EUSTAQUIO DA SILVA, 

ADEMAR MORES, EDUARDO CLOVES KLEBER, JOAO CARLOS RIVERA 

RÉU: HERGTON VALERIO TORREZON Vistos. Trata-se de ação de 

destituição e nomeação de administrador provisório com pedido liminar de 

tutela de urgência antecipada proposta por Garcez Toledo Pizza, Osmir 

Beazi, Anélio Mazzocco, Edison João Francescon, Accioly Jerônimo da 

Silva, Rene Ricardo Franzoi, Tranquilo Pires, Lucio Eustáquio Silva, 

Ademar Mores, Eduardo Clovis Kleber, João Carlos Rivera, em face de 

Hergton Valerio Torrezon, pretendendo a destituição e nomeação de 

administrador provisório da Sociedade Recreativa Recanto das 

Mangueiras. Pois bem. Compulsando aos autos e em consulta ao Sistema 

PJe, constatei a existência de ação declaratória de nulidade de assembleia 

geral extraordinária c/c obrigação de fazer e pedido liminar de tutela de 

urgência, onde figuram as mesmas partes da presente lide, a qual 

atualmente tramita perante a 1ª Vara Cível desta comarca, sob o n°. 

1008490-15.2017.8.11.0002, de onde denoto estar evidente a vinculação 

entre a causa de pedir e o objeto das ações. Isso porque, os fatos ora 

narrados a fim de subsidiar a destituição do sócio administrador são os 

mesmos que deram causa a ação de nulidade da assembleia, a qual, 

inclusive, teve sua liminar deferida por aquele juízo, de modo que, entendo 

que as ações estão intimamente atreladas. Por analogia, colaciono o 

seguinte aresto: Conflito Negativo de Competência. Ação declaratória de 

nulidade de eleição de diretoria de entidade esportiva fundada na alegação 

de falsidade de assinaturas apostas na ata da assembleia Ação de 

obrigação de fazer que, alegando a falsidade de assinaturas apostas na 

ata e a nulidade da eleição, objetiva proibir a diretoria eleita de praticar 

atos e de representar a mesma entidade esportiva Identidade de causas 

de pedir remotas - Possibilidade de decisões conflitantes a justificar a 

reunião dos processos Reconhecimento de conexão entre as demandas. 

Conflito procedente - Competência do Juízo Suscitante. (TJSP - CC 

01448267120138260000 SP 0144826-71.2013.8.26.0000, Câmara 

Especial, Presidente da Seção de Direito Público, 06/02/2014). 

Efetivamente, o Código de Processo Civil traz a regra de prevenção na 

qual estabelece que o juízo prevento será aquele em que tenha ocorrido 

primeiro o registro ou a distribuição da petição inicial (CPC - art. 59). Nesse 

passo, à vista de que a ação de declaratória de nulidade foi distribuída em 

12/11/2017, ao passo que a presente ação de destituição e nomeação de 

sócio foi distribuída em 18/12/2017, o juízo da 1ª Vara Cível desta comarca 

é prevento para processar e julgar a presente demanda. Posto isso, 

declino de minha competência para processar e julgar a presente e 

determino o encaminhamento dos autos a 1ª Vara Cível desta comarca, 

nos termos da fundamentação supra, diante da conexão destes autos 

com a ação n°. 1008490-15.2017.8.11.0002. Consigne-se, como sempre, 

meus melhores cumprimentos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009256-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DE SOUZA MARSHALL (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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AUTOR: JOANA DE SOUZA MARSHALL RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Joana de Souza Marshall propôs 

a presente ação de declaração de inexistência de débito com tutela 

antecipada c/c danos morais em face de Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S/A, pretendendo, liminarmente, que a requerida 

se abstenha de suspender o fornecimento de energia na unidade 

consumidora n°. 6/387188-6, uma vez que entende tratar-se de cobrança 

indevida. É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação 

de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva do 

consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida ao autor 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO 

CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO 

TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. 

PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora de energia 

elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, devendo, 

assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao consumidor. (...)

(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 

15/04/2015). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar a origem da cobrança. Deste modo, defiro a inversão do ônus 

da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência 

cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, o primeiro requisito resta 

demonstrado pelos documentos anexados à inicial, aos quais se aliam ao 

questionamento da fatura referente ao mês de novembro/2017, no valor 

de R$ 4.996,39 (quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e 

nove centavos) (Id. 11130560), enquanto nos meses de dezembro/2016 a 

agosto/2017, o maior valor apresentado foi de R$ 333,72 (trezentos e 

trinta e três reais e setenta e dois centavos), conforme extrato no Id. 

11130626, corroborando a narrativa tecida na exordial. Destarte, 

considerando a discussão dos referidos débitos, entendo que maior rigor 

e cautela deve a concessionária requerida adotar para que não proceda 

com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até 

que se cristalize o valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão 

dos serviços de energia é medida temerária. Tampouco há que se por em 

dúvida a presença do perigo de dano, pelo próprio fato do autor ficar sem 

energia elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a 

própria dignidade da pessoa humana. Deste modo, considerando a 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da morosidade, 

tenho que o pedido de tutela deve ser deferido. Posto isso, defiro o pedido 

de tutela de urgência, formulado na exordial, pelo que determino seja a 

requerida intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica da respectiva unidade consumidora em relação à fatura 

questionada, ou que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já 

ter suspendido, consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à 20 (vinte) dias-multa, fixada com 

fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. No impulso, em que pese 

à manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 16/03/2018, às 16h a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo ato, 

cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009140-62.2017.8.11.0002 

AUTOR: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA PINTO RÉU: LUMEN 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Vistos. Rosimeire de 

Oliveira Pinto ajuizou a presente “ação declaratória de rescisão contratual 

por culpa do vendedor c/c indenização por perdas e danos e pedido de 

tutela de urgência” em desfavor de Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda., aduzindo, em síntese, que em 13/10/2015 as partes 

assinaram contrato de adesão referente a aquisição pela autora de uma 

unidade residencial localizada no lote 34, quadra 09, do empreendimento 

Alto dos Imigrantes. Salienta que já efetuou o pagamento de R$ 4.389,00 

(quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais) por meio de recursos do 

FGTS e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de sinal, todavia, até a 

presente data o empreendimento não teve qualquer andamento. Afirma 

que o local onde deveria ser construído o imóvel encontra-se com a obra 

paralisada e abandonada, sem previsão de retomada e entrega, o que vem 

lhe causando inúmeros prejuízos. Assim, requer a concessão de tutela de 

urgência para que a requerida seja compelida a devolver aos autores 

imediatamente o valor de R$ 7.126,59 (sete mil, cento e vinte e seis reais e 

cinquenta e nove centavos) referente às parcelas pagas do imóvel, bem 

como que seja rescindido o contrato de promessa de venda e compra de 

bem imóvel para entrega futura e outras avenças. É necessário. Decido. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos da Lei n.º 

1.060/50, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova Observo que a relação de direito material judicializada está 

sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço 

prestado pela requerida ao autor representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, 

colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E 

VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO 

CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ATRASO NA 

ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO 

FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. 

CABIMENTO. 1. A relação jurídica havida entre as partes encontra-se 

submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois há a 

figura do consumidor, destinatário final econômico e fático do produto 

(unidade imobiliária) construído, incorporado e comercializado pelas 

requeridas fornecedoras de modo habitual e profissional (artigos 2º e 3º 

do CDC). 2. Cabível a inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, 
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quando demonstrada a verossimilhança das suas alegações, ou quando 

provada sua condição de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). (...) (TJ-DF - 

APC: 20130210011864, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 

09/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

17/12/2015 . Pág.: 187) Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o 

pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos 

no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se 

presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do 

autor é evidente, uma vez a requerida reúne melhores condições de 

comprovar as razões da demora na entrega do imóvel. Deste modo, defiro 

a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de 

tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual 

depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o art. 

300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos efeitos da 

tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão 

deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que 

o pedido de restituição dos valores pagos e a rescisão do contrato, 

referem-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em 

consequências fáticas irreversíveis. Sobre o tema, Ernani Fidélis dos 

Santos escreve que: "antecipação, em seus efeitos processuais, é 

provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. 

A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as 

coisas ao estado anterior.” [1] Dessa sorte, tenho que o acatamento da 

pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma 

sumária a responsabilidade da requerida sem a observância do 

contraditório, o que importaria em precipitação temerária. É preciso, 

portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a 

necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. Nesse 

sentido, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO 

INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código 

de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual 

concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, 

contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. 

Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Pelo exposto, considerando que não 

restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem 

como a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento 

prematuro da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela formulado na inicial. 

Diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 12/03/2018, às 14h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte 

requerida, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intimem-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Novíssimos Perfis do Processo Civil Brasileiro, 1999, pág. 34.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009395-20.2017.8.11.0002 

AUTOR: ZILA MARIA DE JESUS DE MAGALHAES RÉU: VIVO S.A. Vistos. 

Zila Maria de Jesus de Magalhães promove ação de indenização por 

danos morais com pedido de antecipação de tutela inaudita altera parte em 

face de Telefônica Brasil S/A, sustentando, em síntese, que foi impedida 

realizar compras no comércio local, em razão de seu nome constar nos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto 

débito nos valores de R$ 196,64 (cento e noventa e seis reais e sessenta 

e quatro centavos), tendo como referência o contrato de n. 0296606891 e 

R$ 149,97 (cento e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) 

referente ao contrato n. 0306890725. Enfatiza que desconhece os valores 

cobrados e sustenta que a restrição é totalmente indevida, razão pela qual 

requer a concessão de tutela de urgência para a exclusão do seu nome 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como seja declarada a 

inexistência dos débitos e a condenação da requerida à indenização por 

danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). É a síntese do 

necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar 

incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois 

requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na 

exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que 

se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da 

existência do direito acautelado. Já o segundo requisito depende da 

análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este 

denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela 

do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito 

da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve 

dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de 

cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada 

pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a 

inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos Ids. 11187477 e 

11187669, em virtude de supostos débitos com a requerida, documentos 

estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, 

tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se 

descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a 

incumbência de comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, 

nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem 

advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco de dados 

de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de 
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débito que entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se 

justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e 

da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais da requerente de seus cadastros, quanto aos débitos de R$ 

196,64 (cento e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos) e de 

R$ 149,97 (cento e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), 

tendo como referência os contratos de n. 0296606891 e 0306890725 

respectivamente, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. Em 

que pese à manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2018, às 16h30 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009096-43.2017.8.11.0002 

AUTOR: JOSE HORLANDO BENTO DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos. José Horlando Bento da Silva promove ação 

declaratória c/c em face de Banco Bradesco Cartões S.A., sustentando, 

em síntese, que ao tentar efetuar compras no comércio local, teve o seu 

crédito negado, em razão de seu nome constar nos órgãos de proteção 

ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no valor de R$ 

177,89 (cento e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), tendo 

como referência o contrato de n. 048602455000055CT. Enfatiza que 

desconhece os valores cobrados e sustenta que a restrição é totalmente 

indevida, razão pela qual requer a concessão de tutela de urgência para a 

exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como seja 

declarada a inexistência dos débitos e a condenação da requerida a 

indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do 

ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, devendo a parte requerida aportar aos autos cópia do contrato n°. 

048602455000055CT, bem como extrato da dívida, conforme postulado no 

item “II” da inicial. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência 

cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que 

evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos Ids. 

11057345 e 11057391, em virtude de supostos débitos com a requerida, 

documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre 

mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu 

inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por 

em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos 

que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco 

de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao 

pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que se trata de 

medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais da requerente de seus 

cadastros, quanto aos débitos de R$ 177,89 (cento e setenta e sete reais 

e oitenta e nove centavos), tendo como referência o contrato de n. 

048602455000055CT, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. 

Diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 09/03/2018, às 17h a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 
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de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009411-71.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: VALDINEIDE SANTOS NOGUEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Valdineide 

Santos Nogueira propôs a presente ação declaratória de inexistência 

parcial de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

e pedido de tutela antecipada em face de Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S/A, sustentando, em síntese, que é titular da 

unidade consumidora n°. 6/239185-2 e que em janeiro/2016 foi 

surpreendida com um valor excessivo de R$ 565,10 (quinhentos e 

sessenta e cinco reais e dez centavos) de tarifa de energia. Salienta que 

a requerida não aceitou a conciliação proposta perante o Procon, lhe 

cobrando valores exorbitantes, mediante um pagamento a vista de R$ 

1480,15 (um mil, quatrocentos e oitenta reais e quinze centavos) e outras 

dezoito parcelas de R$ 191,84 (cento e noventa e um reais e oitenta e 

quatro centavos). Ressalta a ilegalidade das cobranças, uma vez que a 

residência possui apenas 3 (três) moradores que não utilizam 

demasiadamente energia elétrica, assim, requer a concessão de tutela de 

urgência, a fim de que sejam suspensas as faturas em aberto até o 

deslindo do feito, bem como que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da referida UC, e por fim, seja autorizado 

o depósito em juízo de R$ 100,00 (cem reais) mensais, que é o real valor 

do consumo de energia elétrica. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE 

INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora 

de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, 

devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao 

consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 

Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o 

pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos 

no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se 

presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do 

autor é evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar se a cobrança recebida é devida ou não. Deste modo, defiro a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de 

tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, 

a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, 

cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do 

direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto 

que guiado por um juízo de cognição sumária. Efetivamente, tenho que não 

restaram preenchidos os requisitos caracterizadores da medida, a 

justificar o deferimento da medida de urgência. Isso porque, a parte autora 

aduz que os valores cobrados pela requerida na unidade consumidora de 

sua titularidade estão desproporcionais ao anteriormente consumido, 

salientando, inclusive, que o valor correto seria de R$ 100,00 (cem reais) 

mensais, contudo, da análise dos documentos colacionados aos autos, 

observo que desde o ano de 2015 os valores variam entre R$ 300,00 

(trezentos reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, consoante 

faturas de Ids. 11194111, 11194135, 11194167, 11194666, 11194678, 

11194688, 11194722, 11194739, 11194746, 11194755, 11194767, 

11194785, 11195541, 11195555. Ademais, verifico que a parte autora 

está inadimplente com o pagamento das faturas emitidas pela parte 

requerida há mais de um ano, conforme extrato constante da inicial, o que, 

em tese, justifica o parcelamento efetuado pela requerida, denominado 

“Termo de Confissão de Dívida” (Id. 11194294). Sobre esse aspecto, aliás, 

já se manifestou o E. Tribunal de Justiça deste Estado, aduzindo ser 

possível eventual corte de energia elétrica, em razão do inadimplemento do 

usuário, senão vejamos: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - LIMINAR INDEFERIDA - INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM 

RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO - DECISÃO MANTIDA 

- RECURSO IMPROVIDO. É perfeitamente possível o corte de energia 

elétrica em razão do inadimplemento do usuário, desde que obedecida às 

exigências legais. Ausente um dos requisitos da liminar, em sede de Ação 

Cautelar, mantém-se a decisão que a indeferiu. (AI 76537/2006, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

11/12/2006, Publicado no DJE 19/12/2006). Outrossim, tenho que sequer 

restou demonstrado o perigo de dano, capaz de revestir a tutela de 

urgência, a um porque ausente qualquer evidência de que a requerida 

pretenda efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da autora de forma indevida, a dois considerando 

que a autora tem conhecimento da alegada inconsistência das cobranças 

na sua unidade consumidora desde janeiro/2016, no entanto, permitiu que 

decorresse extenso lapso temporal para insurgir-se contra os atos 

supostamente perpetrados pela requerida. Por fim, acerca da pretensão 

de consignação de R$ 100,00 (cem reais) mensais, registro que sequer 

restou demonstrado sob quais parâmetros a parte autora auferiu tal valor, 

não havendo justificativa para tal, na medida em que não comprovado, 

ainda que sumariamente, a ilegalidade nas cobranças encaminhadas pela 

requerida. Posto isso, ausentes os requisitos necessários para o 

deferimento da tutela de urgência, indefiro os pedidos formulados nos 

itens “c”, “d” e “f” da inicial. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 23/03/2018, às 15h30 a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo 

ato, cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 
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oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009416-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RIBEIRO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009416-93.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: MAURICIO RIBEIRO DE QUEIROZ REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Maurício Ribeiro de Queiroz promove ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em face de Telefônica 

Brasil S/A (Vivo S/A), sustentando, em síntese, que foi surpreendido ao 

tomar conhecimento acerca da existência de um débito pendente nos 

cadastros da requerida, no valor de R$ 999,99 (novecentos e noventa e 

nove reais e noventa e nove centavos), supostamente vencido em 

26/10/2015. Salienta que o suposto débito decorre uma relação comercial 

vinculada a um telefone móvel de n°. 65-99340159, com consumo entre 

11/09/2015 e 10/10/2015, este que a parte autora afirma desconhecer, 

uma vez que nunca aderiu qualquer relação jurídica que ensejasse a 

referida obrigação. Assim, requer a concessão de tutela de urgência, 

determinando que a parte requerida promova a suspensão provisória do 

débito, bem como se abstenha de inserir seu nome no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, ou se já inseriu que proceda imediatamente com a 

exclusão provisória até ulterior deliberação. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, devendo aportar aos autos todos os documentos que foram 

utilizados para celebração do contrato, inclusive o instrumento 

devidamente assinado, conforme pugnado. Da Liminar Trata-se de pedido 

de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual 

depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, 

cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do 

direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto 

que guiado por um juízo de cognição sumária. Efetivamente, tenho que o 

pedido deve ser indeferido, na medida em que não restaram demonstrados 

os requisitos caracterizados da tutela da urgência. Isso porque, a parte 

autora colacionou aos autos tão somente seus documentos pessoais e 

boleto de cobrança com vencimento em 26/10/2015, no valor de R$ 999,99 

(novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), o qual 

não demonstra a alegada restrição creditícia perante a requerida, 

tampouco a iminência de ter seu nome inserto nos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito. Ademais, considerando que o vencimento é 

datado do ano de 2015, não há qualquer perigo de dano no presente caso, 

na medida em que somente no corrente ano o autor ajuizou a presente 

demanda para se insurgir contra os fatos ora narrados. Ante o exposto, 

ausentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, 

indefiro o pedido de tutela formulado no item “2” da inicial. Em que pese à 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 23/03/2018, às 14h30 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009368-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINDA ALZIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009368-37.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: MARINDA ALZIRA NOGUEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos. Marinda Alzira Nogueira promove ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica e débito com pedido de 

indenização por dano moral em face de Banco Bradescard S.A., 

sustentando, em síntese, que possui relação jurídica com o requerido, uma 

vez que assinou uma proposta para obtenção de um cartão de crédito, o 

qual seria encaminhado para a sua residência, todavia, aduz que este 

nunca foi disponibilizado. Alega que foi surpreendida ao tomar 

conhecimento que seu nome havia sido inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito pela parte ré, em razão de uma contrato de cartão de crédito n°. 

4282672324256000, no valor de R$ 1.369,11 (um mil, trezentos e 

sessenta e nove reais e onze centavos), cuja origem a autora 

desconhece, uma vez que nunca utilizou os serviços do requerido. Assim, 

requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que a parte requerida 

proceda com a suspensão provisória do débito vinculada ao contrato n°. 

4282672324256000. É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se 

que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO 

a gratuidade da justiça. Anote-se. Considerando que o pedido formulado 

pela parte autora preenche os requisitos estabelecidos no art. 397 do 

CPC, defiro a exibição de documento pugnada, pelo que determino que a 

parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias da citação (art. 398, CPC), 

aporte aos autos todos os documentos utilizados para celebração do 
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contrato, bem como o instrumento assinado, conforme postulado na 

exordial. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar 

incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois 

requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na 

exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que 

se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da 

existência do direito acautelado. Já o segundo requisito depende da 

análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este 

denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela 

do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito 

da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve 

dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de 

cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada 

pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a 

inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos Ids. 11171953 e 

11171982, em virtude de supostos débitos com a requerida, documentos 

estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, 

tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se 

descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a 

incumbência de comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, 

nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem 

advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco de dados 

de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de 

débito que entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se 

justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e 

da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais da requerente de seus cadastros, quanto aos débitos de R$ 

1.369,11 (um mil, trezentos e sessenta e nove reais e onze centavos), 

tendo como referência o contrato de n. 4282672324256000, no prazo de 

48 horas, sob as penalidades legais. Em que pese à manifestação 

expressa da parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro 

no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 19/03/2018, às 15h a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009219-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009219-41.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: ROSINETE RAMOS DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos. Rosinete Ramos da Silva promove ação declaratória de 

inexistência de débito com pedido de indenização por dano moral em face 

de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I, 

sustentando, em síntese, que foi impedido de contrair empréstimo, em 

razão de seu nome constar nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no valor de R$ 736,01 

(setecentos e trinta e seis reais e um centavo), tendo como referência o 

contrato de n. 0000001615394399. Enfatiza que desconhece os valores 

cobrados e sustenta que a restrição é totalmente indevida, razão pela qual 

requer a concessão de tutela de urgência para a exclusão do seu nome 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como seja declarada a 

inexistência dos débitos e a condenação da requerida à indenização por 

danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É a síntese do 

necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar 

incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois 

requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na 

exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que 

se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da 

existência do direito acautelado. Já o segundo requisito depende da 

análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este 

denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela 

do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito 

da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve 

dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de 

cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada 

pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a 

inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos Ids. 11108259 e 

11108262, em virtude de supostos débitos com a requerida, documentos 

estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, 

tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se 

descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a 

incumbência de comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, 

nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem 

advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco de dados 

de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de 

débito que entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se 

justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e 

da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais da requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 

736,01 (setecentos e trinta e seis reais e um centavo), tendo como 

referência o contrato de n. 0000001615394399, no prazo de 48 horas, 

sob as penalidades legais. Em que pese à manifestação expressa da 

parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, 

caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

16/03/2018, às 14h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 
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art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009188-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONILDES SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA (REQUERIDO)

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009188-21.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: JONILDES SANTANA DE ALMEIDA REQUERIDO: 

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME, MARIO CESAR MIRANDA 

ALMEIDA Vistos. Jonildes Santana de Almeida Silva propôs a presente 

ação rescisória c/c pedido de indenização por dano material e moral com 

pedido de tutela provisória de urgência em face de Incorporadora e 

Construtora João de Barro Ltda. e Mario Cesar Miranda Almeida, sob a 

alegação de que celebrou com a parte requerida instrumento particular de 

promessa de compra e venda de unidade autônoma e entrega futura com 

arras e outras avenças, tendo pago o valor de R$ 23.887,00 (vinte e três 

mil, oitocentos e oitenta e sete reais) como sinal e financiado o valor de R$ 

106.113,00 (cento e seis mil, cento e treze reais). Afirma que o imóvel teria 

prazo de entrega contratual de 12 (doze) meses a contar da assinatura 

com a Caixa Econômica Federal, contudo, passados mais de 03 (três) 

anos da assinatura do instrumento, o empreendimento se encontra 

abandonado e inacabado, o que vem causando prejuízos à autora. Assim, 

requer a concessão de tutela de urgência para que seja deferido 

pagamento de aluguel à autora no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) até a efetiva rescisão contratual, bem como seja efetuada penhora 

na conta corrente e aplicações dos requeridos no valor de R$ 43.619,69 

(quarenta e três mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e nove 

centavos), correspondente ao valor ofertado como sinal devidamente 

atualizado. É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC, DEFIRO a gratuidade 

da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pelas requeridas à autora 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO 

CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO 

CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO 

VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1. A relação jurídica 

havida entre as partes encontra-se submetida aos ditames do Código de 

Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor, destinatário final 

econômico e fático do produto (unidade imobiliária) construído, 

incorporado e comercializado pelas requeridas fornecedoras de modo 

habitual e profissional (artigos 2º e 3º do CDC). 2. Cabível a inversão do 

ônus da prova, em favor do consumidor, quando demonstrada a 

verossimilhança das suas alegações, ou quando provada sua condição 

de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). (...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, 

Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187) Neste 

prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da 

prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na 

hipótese em apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez a 

requerida reúne melhores condições de comprovar os motivos da demora 

na entrega do imóvel. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela antecipada em caráter 

incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, formulada no bojo do 

processo em que se pretende a tutela definitiva, no intuito de adiantar 

seus efeitos. A tutela antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência 

dos seguintes requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento 

de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição 

da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Munido desses 

conceitos, cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do 

processo, tenho que o pedido de tutela deve ser indeferido, pelos 

fundamentos que seguem. Da análise dos autos não é possível se aferir 

que a requerente está quite com as obrigações contratuais assumidas, 

que também compreendem os encargos devidos durante o prazo para 

construção e legalização da obra, visto que descurou de colacionar 

qualquer comprovante de quitação das parcelas assumidas com a parte 

requerida. A esse propósito, impende destacar, que sem embargo da 

pretensão da postulante de atribuir aos requeridos o pagamento de 

alugueis despendidos em razão do pretenso atraso na entrega do imóvel, 

tal pressupõe o reconhecimento do atraso na entrega do bem por 

inexecução voluntária dos requeridos – que, repise-se, tratam-se dos 

vendedores e construtores do empreendimento –, sendo esta análise 

afeita ao próprio mérito da ação. Consigne-se, por oportuno, que questões 

como a retratada no caso dos autos, envolvendo o atraso na entrega do 

imóvel e seus efeitos, exigem apuração mediante prova inconteste, 

mormente quando tem por fundamento suposto inadimplemento contratual 

da parte adversa. De mais a mais, é de se ponderar ser tolerável eventual 

atraso desde que pautado em justificativas plausíveis. Entretanto, a 

verificação da ocorrência, ou não, dos motivos que teriam ensejado 

eventual descumprimento da data prevista para conclusão da obra 

dependem da angularização da relação processual. Dessa sorte, compelir 

as requeridas a arcar com eventuais danos materiais sem ao menos lhes 

possibilitar o contraditório acerca dos fatos narrados nos autos, implicaria 

em verdadeira precipitação temerária, eis que as provas carreadas com a 

inicial não convencem quanto ao efetivo adimplemento contratual por parte 

da autora e quanto à inexecução voluntária por parte das requeridas. 

Sobremais, no tocante ao pedido de recebimento do valor pago a título de 

sinal, a despeito de sequer ter restado demonstrado que de fato houve o 

pagamento, certo que inviável a concessão da tutela, na medida em que 

este corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida na inicial, 

ferindo o princípio do devido processo legal, além de decorrer em 

consequências fáticas irreversíveis. Assim, considerando que o acervo 

probatório até aqui produzido é insuficiente para o propósito almejado, e 

estando ausentes os requisitos ensejadores da tutela, INDEFIRO os 

pedidos de tutela de urgência formulados nos itens “”b” e “c”, da inicial. No 

impulso, diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 12/03/2018, às 16h a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 
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(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008271-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALOISIO JARDIM DOS SANTOS (AUTOR)

VALDOMIRO GARRIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS TEIXEIRA CHAVES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008271-02.2017.8.11.0002 

AUTOR: JORGE ALOISIO JARDIM DOS SANTOS, VALDOMIRO GARRIDO 

RÉU: JOAO DE DEUS TEIXEIRA CHAVES Vistos. Jorge Aloisio Jardim dos 

Santos e Valdomiro Garrido promovem ação ordinária de liquidação de 

sociedade empresarial e partilha de bens em face de João de Deus 

Teixeira Chaves, sustentando, em síntese, que foram sócios da empresa 

Indústria e Comércio de Embreagens e Cardans Ltda. ME, cada qual com 

33,33% do capital social, esta que foi dissolvida em 23/10/2002. Aduzem 

que o instrumento particular de distrato social atestou equivocadamente 

que a sociedade não deixava ativo, nem passivo em aberto, todavia, 

salientam ser inegável que a pessoa jurídica possui patrimônio imobiliário e 

obrigações fiscais. Alegam que vem tentando promover a liquidação 

extrajudicial da empresa, no entanto sem sucesso, diante da inércia do 

requerido, este que exerce suas atividades utilizando o nome fantasia da 

empresa pertencente aos requerentes, mas valendo-se de outra 

personalidade jurídica, ainda, utiliza o imóvel pertencente ao patrimônio da 

empresa sem nada pagar. Ainda, afirmam que o requerido alienou lotes de 

terreno urbano pertencentes à empresa, informalmente, sem a anuência 

dos requerentes, motivo pelo qual consideram necessário que nesse feito 

seja reunido todo o patrimônio imobiliário da empresa a ser liquidada, bem 

como seu passivo, para que sejam liquidadas as obrigações, saldados os 

credores e partilhado o patrimônio remanescente. Destarte, pugnam pela 

concessão de tutela de urgência, a fim de sejam fixados valores de 

alugueres dos imóveis gozados individualmente pelo sócio demandante 

Jorge Aloisio dos Santos, cujo valor de mercado sugerido é de R$ 

1.100,00 (um mil e cem reais) a R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), 

bem como pelo sócio demandado João de Deus Teixeira Chaves, cujo 

valor de mercado sugerido é de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) 

a R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando que cada um dos sócios é 

proprietário de 33% de cada imóvel, exigíveis a partir do deferimento, com 

a dispensa de depósito judicial. Determinada a emenda da inicial nos Ids. 

10536463 e 10793615, a parte autora se manifestou nos Ids. 10548965 e 

11188939. É a síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, 

a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que 

se encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Inicialmente, tenho como não demonstrada a 

probabilidade do direito no presente caso, na medida em que a parte 

autora descurou de apresentar, por qualquer meio de prova, qual o 

parâmetro para fixação do valor pretendido a título de aluguel, se limitando 

a indicar os valores de “1.100,00 (um mil e cem reais) a R$ 1.300,00 (um 

mil e trezentos reais)” por um imóvel e de “R$ 5.500,00 (cinco mil e 

quinhentos reais) a R$ 7.000,00 (sete mil reais)” por outro imóvel, 

desacompanhado de laudo ou outro documento que justifique os referidos 

valores. Igualmente, não colacionou aos autos quaisquer indícios que 

corroborem o alegado uso unilateral e indevido dos imóveis quer seja pelo 

requerente, quer seja pelo requerido, a justificar a fixação de alugueis. Por 

analogia, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. FIXAÇÃO LIMINAR DE ALUGUEL 

PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS 

PARA A AFERIÇÃO IMEDIATA DO JUSTO VALOR. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. ART. 273, 

CAPUT, DO CPC. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO 

DO LAUDO. É certo que o art. 72, § 4.º da lei n.º 8.245/91 permite ao 

locador a fixação liminar do aluguel provisório. Contudo, para que seja 

necessária a fixação desde logo se mostra imprescindível a presença de 

elementos hábeis para a aferição do justo valor do aluguel, fato não 

verificado na hipótese vertente. Recurso desprovido. (TJSP - AI 

20248209820138260000 SP 2024820-98.2013.8.26.0000, 27ª Câmara de 

Direito Privado, Relator Gilberto Leme, 04/12/2013). De outro lado, não 

verifico o perigo de dano, capaz de revestir a tutela de urgência, 

considerando que a referida fixação dos alugueis pode ser feita 

posteriormente, mediante a realização de perícia judicial, com a devida 

formação do contraditório, não trazendo qualquer prejuízo para as partes 

a sua postergação para eventual reanálise em momento oportuno, até 

porque pelo que foi noticiado na inicial, a referida sociedade há muito 

tempo foi dissolvida (23/10/2002). Deste modo, com fundamento nos 

argumentos acima consignados e considerando a ausência dos requisitos 

caracterizadores da medida, indefiro a tutela de urgência pretendida no 

item “2” da peça inicial. No impulso, diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2018, às 17h a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008540-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIMIR MARIANO DA COSTA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR OAB - 844.141.381-91 

(PROCURADOR)

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):
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VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008540-41.2017.8.11.0002 

AUTOR: LUIMIR MARIANO DA COSTA CAMPOS PROCURADOR: JOSAFAT 

DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Luimir Mariano da Costa Campos promove ação de indenização por danos 

morais/materiais em face de Telefônica Brasil S/A - Vivo, sustentando, em 

síntese, que é titular da linha de telefonia móvel n°. (65) 996997428, 

referente ao contrato n°. 0243737449, tendo solicitado o cancelamento em 

24/01/2017 via telefone. Posteriormente, entrou em contato com a 

requerida que lhe informou que o cancelamento havia gerado um débito, 

oportunidade em que prontamente efetuou o pagamento. Todavia, afirma 

que as faturas não pararam de chegar, motivo pelo qual procurou a 

requerida, a qual lhe informou que não havia sido feito o cancelamento, 

mas apenas um bloqueio pelo período de 30 (trinta) dias. Aduz que 

solicitou novamente o cancelamento, contudo lhe informaram que a 

requerida tem cerca de 30 (trinta) dias para efetuar o serviço, o que gerou 

o protocolo n°. 20174494089628. Assim, requer a concessão de tutela de 

urgência para que seja determinado à requerida que se abstenha de 

proceder com novas cobranças no tocante ao n°. (65) 996997428, sob 

pena de multa. É a síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda da 

inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que 

este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. 

Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova. Da Liminar Trata-se de 

pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a 

qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, 

cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do 

direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto 

que guiado por um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância 

do direito está demonstrada por meio do protocolo de atendimento, datado 

de 05/07/2017, dando conta do cancelamento de linha, conforme Id. 

10708743, corroborando a alegação posta na inicial de que foi necessário 

realizar nova solicitação de cancelamento da conta. Aliem-se a isso as 

faturas colacionadas nos Ids. 10708592, 10708606, 10708624, 

encaminhadas ao autor supostamente após o pedido de cancelamento 

realizado via telefone em 24/01/2017, as quais foram devidamente 

quitadas. Assim, não vejo óbice à concessão da tutela, que nada mais, 

objetiva a suspensão de eventuais novas cobranças por não subsistir 

interesse do autor na manutenção do pacto na forma realizada, o qual já 

solicitou o cancelamento da linha telefônica (Id. 10708743). O que, 

frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem 

exime o requerente do pagamento de eventuais encargos decorrentes da 

rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa. Tampouco há que 

se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos 

prejuízos que podem advir à parte autora em razão da cobrança de 

débitos decorrentes de contrato que não pretende manter. Ante o 

exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja a parte requerida intimada para que se 

abstenha de realizar novas cobranças no tocante à linha de telefone 

móvel n°. (65) 996997428 de titularidade do autor, sob pena de multa-diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, que fixo 

com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. À vista da ausência 

de manifestação expressa da parte autora quanto o seu desinteresse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 16/03/2018, às 17h30 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento 

à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009307-79.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: VICTORIA CASTELHANO ABEL REQUERIDO: INSTITUICAO 

EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos, Trata-se de “ação 

declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e 

morais com pedido de tutela de urgência” proposta por Victória Castelhano 

Abel, em desfavor de Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT, 

sustentando, em síntese, que se matriculou no curso de medicina 

oferecido pela requerida, optando por se inscrever no Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES). Afirma que as instituições de ensino 

superior, como a requerida, que aderem ao FIES preenchem as 

informações dos cursos no “SisFIES”, dentre as quais se destacam as 

informações financeiras, sendo o valor final informado o que deve ser 

praticado quando da matrícula e durante o semestre letivo. Salienta que foi 

enganada pela requerida, pois esta lançou no sistema SisFies valores 

diferentes das mensalidades que realmente cobra dos alunos, ou seja, a 

requerida lançou como mensalidade o valor de R$ 7.163,95 (sete mil, cento 

e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), tendo a autora obtido 

financiamento no valor de R$ 4.656,56 (quatro mil, seiscentos e cinquenta 

e seis reais e cinquenta e seis centavos), de modo que deveria arcar com 

o remanescente de R$ 2.507,39 (dois mil, quinhentos e sete reais e trinta e 

nove centavos) por mês, todavia, foi surpreendida ao tomar conhecimento 

que a mensalidade cobrada pela requerida, em verdade, é no valor de R$ 

9.030,00 (nove mil e trinta reais). Assim, considerando o valor 

apresentado pela requerida, a autora terá que arcar com o remanescente 

de R$ 4.373,44 (quatro mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e 

quatro centavos), uma vez que após o encerramento do SisFies o 

selecionado não tem alternativa, ou aceita a mensalidade em valor maior 

ou terá perdido um ano, pois o sistema somente é aberto no ano seguinte 

para novas vagas, no entanto, afirma não possuir condições financeiras 

de arcar com o referido valor. Destarte, requer a concessão de tutela de 
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urgência para obrigar a requerida a efetuar as cobranças das 

mensalidades e semestralidades conforme o ofertado e efetivamente 

contratado via SisFies, ou seja, o valor remanescente de R$ 2.507,39 para 

o primeiro ano, com a possibilidade de aplicação dos reajustes legais a 

cada semestre, sob pena de multa, bem como a não negativação do nome 

da autora. Outrossim, requer seja a requerida intimada a proceder com a 

devolução em dobro dos valores já pagos, ou que o valor seja 

transformado em crédito a ser descontado nas parcelas vencidas. 

Determinada a emenda da inicial no Id. 11148173, a parte autora se 

manifestou no Id. 11262367 e seguintes. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Acolho a emenda da inicial a fim de que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela requerida à autora representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR - APLICABILIDADE DO CDC - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA MATRÍCULA E 

MENSALIDADE ESCOLARES ATÉ O FINAL DO CURSO - COMPROVADO 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS E MATERIAIS 

CONFIGURADOS - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICAÇÃO - SENTENÇA 

MANTIDA. 1. É inegável que entre instituições de ensino e alunos existe 

uma relação contratual de prestação de serviços, que se enquadra 

perfeitamente na definição de relação de consumo, regrada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, o qual visa proteger o consumidor em relação 

ao  fo rnecedo r .  ( . . . )  (TJMA -  APL  0557762014  MA 

0000292-25.2012.8.10.0029, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator JAMIL DE 

MIRANDA GEDEON NETO, Data de Publicação 23/04/2015). Neste prisma, 

vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma 

vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa 

do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese 

em apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez que a 

requerida reúne melhores condições de comprovar se a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, defiro a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência 

cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, infere-se do comprovante de 

inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) que o valor da 

mensalidade para o Fies referente ao curso selecionado é de R$ 7.163,95 

(sete mil, cento e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), ao 

passo que a autora obteve financiamento no valor mensal de R$ 4.656,56 

(quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis 

centavos), consoante extrato no Id. 11146508. Desse modo, o valor a ser 

pago mensalmente pela autora à requerida, com recursos próprios, perfaz 

o valor de R$ 2.507,39 (dois mil, quinhentos e sete reais e trinta e nove 

centavos), o que facilmente se obtém com mero cálculo matemático, 

todavia, denota-se que a requerida vem efetuando cobranças no valor de 

R$ 3.489,83 (três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e três 

centavos), bem como que a autora chegou a pagar o valor de R$ 5.821,81 

(cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos) a título de 

mensalidade, conforme comprovante no Id. 11146535. Assim, certo que a 

cobrança de valores não contratados traz inúmeros prejuízos à autora 

que vem sendo obrigada a quitar a mensalidade em quantia vultuosa, bem 

acima do esperado quando da sua inscrição no programa de 

financiamento estudantil. Destarte, preenchidos os requisitos 

caracterizadores da tutela, o seu deferimento é medida que se impõe. De 

outro lado, no tocante a pretensão de que a requerida se abstenha de 

inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, tenho que 

merece acolhida, considerando as cobranças efetuadas pela requerida 

(Id. 11262371, 11262372), as quais a autora considera indevidas, aliado 

aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da 

inscrição negativa em banco de dados. Ademais, inexiste, neste momento, 

qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for 

julgado improcedente, poderá proceder com a negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Não 

obstante, quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores já pagos, 

ou que estes sejam transformados em crédito para as mensalidades em 

aberto, tenho que confunde-se com o próprio mérito da demanda, não 

podendo ser analisado neste momento processual, sem que sequer tenha 

sido oportunizado o contraditório, de modo que deve ser por ora 

indeferido. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de 

urgência, para determinar que a parte requerida seja intimada, a fim de que 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetue as cobranças das 

mensalidades e semestralidades conforme o ofertado e efetivamente 

contratado via SisFies, no valor remanescente de R$ 2.507,39 (dois mil, 

quinhentos e sete reais e trinta e nove centavos), com a possibilidade de 

aplicação dos reajustes legais a cada semestre, bem como se abstenha 

de proceder com a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção 

ao crédito, no tocante a dívida ora questionada, sob pena de multa-diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada 

com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. No impulso, diante 

do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 26/03/2018, às 14h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Várzea Grande, 

10 de janeiro de 2018. ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito Em 

Subst. Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009046-17.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: RAQUEL MARIMON STEPHAN REQUERIDO: INSTITUICAO 

EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos, Trata-se de “ação 

declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e 

morais com pedido de tutela de urgência” proposta por Raquel Marimon 

Stephan, em desfavor de Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT, 

sustentando, em síntese, que se matriculou no curso de medicina 

oferecido pela requerida, optando por se inscrever no Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES). Afirma que as instituições de ensino 

superior, como a requerida, que aderem ao FIES preenchem as 
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informações dos cursos no “SisFIES”, dentre as quais se destacam as 

informações financeiras, sendo o valor final informado o que deve ser 

praticado quando da matrícula e durante o semestre letivo. Salienta que foi 

enganada pela requerida, pois esta lançou no sistema SisFies valores 

diferentes das mensalidades que realmente cobra dos alunos, ou seja, a 

requerida lançou como mensalidade o valor de R$ 7.163,95 (sete mil, cento 

e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), tendo a autora obtido 

financiamento no valor de R$ 4.889,74 (quatro mil, oitocentos e oitenta e 

nove reais e setenta e quatro centavos), de modo que deveria arcar com 

o remanescente de R$ 2.274,21 (dois mil, duzentos e setenta e quatro 

reais e vinte e um reais) por mês, todavia, foi surpreendida ao tomar 

conhecimento que a mensalidade cobrada pela requerida, em verdade, é 

no valor de R$ 9.030,00 (nove mil e trinta reais). Assim, considerando o 

valor apresentado pela requerida, a autora terá que arcar com o 

remanescente de R$ 4.140,26 (quatro mil, cento e quarenta reais e vinte e 

seis centavos), uma vez que após o encerramento do SisFies o 

selecionado não tem alternativa, ou aceita a mensalidade em valor maior 

ou terá perdido um ano, pois o sistema somente é aberto no ano seguinte 

para novas vagas, no entanto, afirma não possuir condições financeiras 

de arcar com o referido valor. Destarte, requer a concessão de tutela de 

urgência para obrigar a requerida a efetuar as cobranças das 

mensalidades e semestralidades conforme o ofertado e efetivamente 

contratado via SisFies, ou seja, o valor remanescente de R$ 2.274,21 para 

o primeiro semestre, com a possibilidade de aplicação dos reajustes legais 

a cada semestre, sob pena de multa, bem como que se abstenha de 

proceder a negativação do nome da autora. Outrossim, requer seja 

determinado à requerida que se exima de cobrar o termo de confissão de 

dívida até o fim da demanda, por considerar a cobrança indevida, bem 

como que a requerida seja intimada a proceder com a devolução em dobro 

dos valores já pagos, ou que o valor seja transformado em crédito a ser 

descontado nas parcelas vencidas. Determinada a emenda da inicial no Id. 

11037572, a parte autora se manifestou no Id. 11262318 e seguinte. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação 

de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva do 

consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida ao autor 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: PROCESSO 

CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - APLICABILIDADE DO CDC - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA 

MATRÍCULA E MENSALIDADE ESCOLARES ATÉ O FINAL DO CURSO - 

COMPROVADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS 

E MATERIAIS CONFIGURADOS - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICAÇÃO - 

SENTENÇA MANTIDA.1. É inegável que entre instituições de ensino e 

alunos existe uma relação contratual de prestação de serviços, que se 

enquadra perfeitamente na definição de relação de consumo, regrada pelo 

Código de Defesa do Consumidor, o qual visa proteger o consumidor em 

relação ao fornecedor. (...) (TJMA - APL 0557762014 MA 

0000292-25.2012.8.10.0029, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator JAMIL DE 

MIRANDA GEDEON NETO, Data de Publicação 23/04/2015). Neste prisma, 

vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma 

vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa 

do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese 

em apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que a 

requerida reúne melhores condições de comprovar se a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, defiro a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência 

cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, infere-se do contrato de 

prestação de serviços educacionais (Id. 11031202) firmado entre a autora 

e a requerida, na cláusula 2ª, a cobrança do valor de R$ 9.030,00 (nove 

mil e trinta reais) a título de mensalidade no primeiro semestre letivo, ao 

passo que no comprovante de inscrição da autora no Fundo de 

Financiamento Estudantil – Fies (Id. 11031212), o valor da mensalidade 

apresentado para o curso selecionado é de R$ 7.163,95 (sete mil, cento e 

sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), corroborando a 

narrativa tecida na inicial. Assim, certo que a cobrança de valores não 

contratados traz inúmeros prejuízos à autora que vem sendo obrigada a 

quitar a mensalidade em quantia vultuosa, bem acima do esperado quando 

da sua inscrição no programa de financiamento estudantil, conforme se 

infere do comprovante de pagamento da mensalidade no valor de R$ 

4.450,44 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta quatro 

centavos), consoante Id. 11031233. Destarte, preenchidos os requisitos 

caracterizadores da tutela, o seu deferimento é medida que se impõe. De 

outro lado, no tocante a pretensão de que a requerida se abstenha de 

inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como se 

abstenha de cobrar o valor relativo à confissão de dívida até o deslinde da 

demanda, tenho que merece acolhida, considerando as cobranças 

efetuadas pela requerida (Id. 11031233), as quais a autora considera 

indevidas, aliado aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora 

em razão da inscrição negativa em banco de dados. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder com a negativação 

e com a devida cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, 

se houver. Não obstante, quanto ao pedido de devolução em dobro dos 

valores já pagos, ou que estes sejam transformados em crédito para as 

mensalidades vencidas, tenho que confunde-se com o próprio mérito da 

demanda, não podendo ser analisado neste momento processual, sem que 

sequer tenha sido oportunizado o contraditório, de modo que deve ser por 

ora indeferido. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de 

urgência, para determinar que a parte requerida seja intimada, a fim de que 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetue as cobranças das 

mensalidades e semestralidades conforme o ofertado e efetivamente 

contratado via SisFies, no valor remanescente de R$ 2.274,21 (dois mil, 

duzentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos), com a 

possibilidade de aplicação dos reajustes legais a cada semestre, bem 

como se abstenha de proceder com a cobrança do termo de confissão de 

dívida (Id. 11031237) até o deslinde da demanda e de incluir o nome da 

autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos 

valores ora questionados, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no 

artigo 537, do Código de Processo Civil. No impulso, diante do interesse da 

parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

26/03/2018, às 16h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Várzea Grande, 

10 de janeiro de 2018. ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito Em 

Subst. Legal

4ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003290-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANILZA DE CARVALHO CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO DE ANAT.PATOLOGICA CITOLOGIA SAO NICOLAU LT - 

EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES OAB - MT0003934A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de 

preclusão .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004840-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA SUGIMOTO LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1009375-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009375-29.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos. A gratuidade da justiça à pessoa jurídica só é 

admitida em situações excepcionais e mediante comprovação de 

insuficiência financeira não só da empresa, mas também dos seus 

sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art. 456 CNGC/MT). Destarte, determino venha a parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria n°. 359/2017 - 

PRES [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 92.715-SP, DJe 09/02/2007; 

AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: Embs. de Div. em REsp. 

321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 04/02/2004, DJe 16/08/2004; 

AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 

23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; AgRg nos EDcl no Ag. nº 

742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 

603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 02/08/2010; de Tribunais de Justiça 

Estaduais: Agr. de Instr. nº 70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz 

Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. em 07/02/2012.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009397-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANDRADE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009397-87.2017.8.11.0002 

AUTOR: WILSON ANDRADE PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Considerando-se que 

se encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Diante da nova sistemática processual, a 

qual privilegia a autocomposição (art. 334/CPC), e considerando que a 

conciliação é instrumento efetivo de pacificação social, solução e 

prevenção de litígios; considerando ainda que a resolução n.º 125/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço n.º 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica, DETERMINO sejam os autos 

encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

visando a realização de sessão de conciliação para o dia 28.02.2018 às 

10h40, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade 

por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Na 

audiência supra, haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de 

um mediador e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes 

poderão ser ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. 

Em seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, e em havendo requerimento 

de qualquer das partes para juntada da avaliação médica realizada na 

audiência de conciliação, proceda-se com a sua juntada, intimando-se as 

partes na sequência para manifestarem, no prazo comum de 10 dias. 

Após, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, 

no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. Finalmente, DEFIRO a 

prioridade na tramitação do processo, ante o disposto art. 538 da CGJ, in 

verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na Tramitação de Processos Art. 538 - 

Terão prioridade na tramitação em primeira instância os procedimentos 

judiciais, inclusive cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, em que 

figure como parte ou interessado: (...) III - pessoa portadora de moléstia ou 

debilidade profissional, decorrentes de acidente de trabalho ou de trânsito, 

em quaisquer de suas modalidades; (...)”. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal Portaria n°. 359/2017 - PRES

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009055-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN BARRETO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA CASSIANA ARAUJO RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009055-76.2017.8.11.0002 

AUTOR: CHRISTIAN BARRETO LIMA RÉU: FRANCISCA CASSIANA 

ARAUJO RODRIGUES Vistos. A gratuidade da justiça à pessoa jurídica só 

é admitida em situações excepcionais e mediante comprovação de 

insuficiência financeira não só da empresa, mas também dos seus 

sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art. 456 CNGC/MT). Destarte, determino venha a parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. 

Outrossim, verifico inexistir nos autos qualquer documento constitutivo da 

empresa constante do polo ativo da lide, assim, determino, venha a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, em atendimento aos requisitos 

estabelecidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, suprir a referida 

irregularidade, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal Portaria n°. 359/2017 - PRES [1] Precedentes 

do STF: AgRg no REsp 92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 

30/04/2009; do STJ: Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César 

Asfor Rocha, j. 04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 

13/03/2006; AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto 

Gomes de Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro 

Meira, j. 02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009141-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARCANJO BORGES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009141-47.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: RAFAEL ARCANJO BORGES NOGUEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Da análise dos autos e do Sistema PJe observo que o autor ajuizou 

demanda de igual natureza, tendo por objeto os mesmos fatos ora 

narrados e contra a mesma parte requerida, perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Cuiabá, sob o n°. 1003354-40.2017.8.11.0001. Assim, 

verifico eventual possibilidade de reconhecimento de litispendência no 

presente caso, motivo pelo qual, em atendimento ao art. 10 do CPC, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte autora para esclarecimento 

do acima consignado, devendo justificar a propositura de ações idênticas 

em juízos distintos. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal 

Portaria n°. 359/2017 - PRES

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1009225-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009225-48.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos. A gratuidade da justiça à pessoa jurídica só é 

admitida em situações excepcionais e mediante comprovação de 

insuficiência financeira não só da empresa, mas também dos seus 

sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art. 456 CNGC/MT). Destarte, determino venha a parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria n°. 359/2017 - 

PRES [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 92.715-SP, DJe 09/02/2007; 

AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: Embs. de Div. em REsp. 

321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 04/02/2004, DJe 16/08/2004; 

AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 

23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; AgRg nos EDcl no Ag. nº 

742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 

603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 02/08/2010; de Tribunais de Justiça 

Estaduais: Agr. de Instr. nº 70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz 

Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. em 07/02/2012.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009273-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI APARECIDO COVRE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009273-07.2017.8.11.0002 

AUTOR: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: VANDERLEI 

APARECIDO COVRE Vistos, etc. Venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria n°. 

359/2017 - PRES

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009344-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ANDREI WENDLAND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIEMA EXPRESS SERVICE LTDA - EPP (REQUERIDO)

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009344-09.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: ALEXANDRE ANDREI WENDLAND REQUERIDO: KIRST 

COMERCIO DE PNEUS LTDA, CIRIEMA EXPRESS SERVICE LTDA - EPP 

Vistos, etc. Da análise dos autos e do Sistema PJe observo que o autor 

ajuizou demanda de igual natureza, tendo por objeto os mesmos fatos ora 

narrados e contra a mesma parte requerida, em trâmite nesta vara cível, 

sob o n°. 1009294-80.2017.8.11.0001. Assim, verifico eventual 

possibilidade de reconhecimento de litispendência no presente caso, 

motivo pelo qual, em atendimento ao art. 10 do CPC, concedo o prazo de 

15 (quinze) dias à parte autora para esclarecimento do acima consignado, 

devendo justificar a propositura de ações idênticas. Cumpra-se. Intime-se. 
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Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal Portaria n°. 359/2017 - PRES

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008459-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELYN APARECIDA NETO LEITE (EXECUTADO)

 

Processo n° 1008459-92.2017.8.11.0002. Vistos... Cite-se a parte 

devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não 

efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens 

bastem para o pagamento do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), 

procedendo a respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1008895-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA JARDIM EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS JUREMA LEITE DE MELO OAB - DF19303 

(ADVOGADO)

MARCIO FLAVIO DE OLIVEIRA SOUZA OAB - DF15660 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

ESPACO VIP REVISTARIA E CONVENIENCIA LTDA - ME (REQUERIDO)

SEBASTIAO PAULO XAVIER JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA PROVIDENCIAR 

O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE 

GUIA A SER EMITIDA NO SITE DE TJMT.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1009375-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009375-29.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos. A gratuidade da justiça à pessoa jurídica só é 

admitida em situações excepcionais e mediante comprovação de 

insuficiência financeira não só da empresa, mas também dos seus 

sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art. 456 CNGC/MT). Destarte, determino venha a parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria n°. 359/2017 - 

PRES [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 92.715-SP, DJe 09/02/2007; 

AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: Embs. de Div. em REsp. 

321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 04/02/2004, DJe 16/08/2004; 

AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 

23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; AgRg nos EDcl no Ag. nº 

742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 

603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 02/08/2010; de Tribunais de Justiça 

Estaduais: Agr. de Instr. nº 70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz 

Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. em 07/02/2012.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009183-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MABI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009183-96.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: MABI DE ALMEIDA REQUERIDO: KROTON EDUCACIONAL 

S/A, IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, Trata-se de “ação de obrigação de 

fazer com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos 

morais” proposta por Mabi de Almeida, em desfavor de Grupo Econômico 

Kroton Educacional S.A. – IUNI, UNIC – Universidade de Cuiabá, 

sustentando, em síntese, que cursou o curso superior de Farmácia 

perante a instituição de ensino requerida, com início em 27/05/2012 e 

conclusão em 30/06/2017, tendo colado grau em 26/07/2017. Salienta que 

em 08/08/2017 foi expedida sua carteira provisória de profissional de 

farmácia, com validade de até 06 (seis) meses, podendo requerer uma 

segunda carteira provisória, sendo necessária a apresentação do diploma 

para adquirir a carteira definitiva. Assim, afirma ter se dirigido até a 

requerida, a qual lhe informou que não seria possível fornecer o diploma, 

sob a alegação de que a autora não possui histórico escolar válido. Nesse 

passo, ressalta que está correndo o risco de ser impedida de exercer sua 

profissão por erro administrativo da requerida que após liberar e entregar 

o certificado de conclusão do curso, afirmou que a autora não poderia 

obter o diploma. Destarte, requer a concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida forneça o diploma de bacharelado de farmácia. 

É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação 

de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva do 

consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida a autora 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: PROCESSO 

CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - APLICABILIDADE DO CDC - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA 

MATRÍCULA E MENSALIDADE ESCOLARES ATÉ O FINAL DO CURSO - 

COMPROVADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS 

E MATERIAIS CONFIGURADOS - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICAÇÃO - 

SENTENÇA MANTIDA. 1. É inegável que entre instituições de ensino e 

alunos existe uma relação contratual de prestação de serviços, que se 

enquadra perfeitamente na definição de relação de consumo, regrada pelo 

Código de Defesa do Consumidor, o qual visa proteger o consumidor em 

relação ao fornecedor. (...) (TJMA - APL 0557762014 MA 

0000292-25.2012.8.10.0029, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator JAMIL DE 

MIRANDA GEDEON NETO, Data de Publicação 23/04/2015). Neste prisma, 

vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma 

vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa 

do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese 

em apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez que a 

requerida reúne melhores condições de comprovar os motivos da eventual 

negativa de fornecimento do diploma. Deste modo, defiro a inversão do 

ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de 

urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual 

depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, 

cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do 
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direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto 

que guiado por um juízo de cognição sumária. Efetivamente, não vislumbro 

a probabilidade do direito no presente caso, considerando que a parte 

autora não apresentou qualquer documento que evidencie que, de fato, 

solicitou o diploma perante a parte requerida, tampouco colacionou aos 

autos negativa desta quanto a elaboração do diploma ou qualquer outro 

meio que seja capaz de demonstrar que vem sofrendo prejuízo em 

decorrência de atos supostamente praticados pela parte ré. Sobremais, 

igualmente não resta demonstrado o perigo de dano, capaz de revestir a 

tutela da urgência necessária para o deferimento liminar do pedido, uma 

vez que conforme narrado na inicial a primeira carteira provisória de 

profissional de farmácia foi expedida em 08/08/2017, com validade de 06 

(seis) meses, cujo prazo ainda não decorreu. Ademais, a própria autora 

afirma que é possível solicitar uma segunda carteira provisória, com 

validade de mais 06 (seis) meses, de modo que a urgência alegada para 

entrega do diploma em razão da necessidade de exercer sua profissão 

não restou comprovada. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores 

da tutela de urgência cautelar, indefiro o pedido de tutela formulado na 

exordial. No impulso, diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 28/02/2018, às 13h a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

em Substituição Legal Portaria n°. 359/2017 - PRES

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009214-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009214-19.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 28/02/2018, 

às 13h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes específicos para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria n°. 

359/2017 - PRES

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009214-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009214-19.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 28/02/2018, 

às 13h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes específicos para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria n°. 

359/2017 - PRES
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008387-08.2017.8.11.0002 

AUTOR: FILIPE AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, SIRLENE MATURANA 

DA SILVA NASCIMENTO RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos, 

Trata-se de “ação de cobrança de seguro e indenização por danos morais 

com pedido de tutela de evidência” proposta por Sirlene Maturana da Silva 

Nascimento e Filipe Augusto da Silva Nascimento, em desfavor de Mapfre 

Seguros Gerais S.A. sustentando, em síntese, que em 19/06/2017 a 

primeira requerente adquiriu um veículo zero km Corolla XEI A/T 2.0L FFV 

Dynamic 17/1, ano/modelo 2017, cor Preto Eclipse, pelo valor de R$ 

88.289,05 (oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinco 

centavos). Todavia, em 28/08/2017 teve seu veículo avariado em 

decorrência de um acidente sofrido pelo segundo requerente. Aduz ter 

acionado o seguro com a requerida, a qual determinou que o veículo fosse 

encaminhado a uma oficina autorizada (Oficina New Car). Em seguida, 

afirma que a requerida não concordou com o valor cobrado pelo serviço e 

determinou que o veículo fosse remetido à uma segunda oficina por ela 

indicada (Oficina Orion Veículos). Nesse passo, salienta que ao chegar na 

oficina, o veículo foi tombado no momento em que estava sendo 

descarregado do caminhão guincho, sofrendo extremas e severas 

avarias. Registra que no momento de aquisição da apólice de seguro 

adquiriu cobertura para a substituição de veículo antigo por novo, sendo 

que consta cláusula de garantia de reposição pelo valor de novo para 

veículo zero km, a qual foi negada pela requerida e até a presente data a 

parte autora não recebeu o valor do seguro. Assim, requer a concessão 

de tutela de evidência para que a requerida disponibilize um carro reserva 

até o julgamento do feito, ao passo que no mérito requer a condenação da 

requerida ao pagamento de R$ 98.374,00 (noventa e oito mil, trezentos e 

setenta e quatro reais) a título de pagamento da garantia do seguro e 

danos morais. Determinada a emenda da inicial no Id. 10871205, a parte 

autora se manifestou no Id. 11117951 e seguintes. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos do artigo 98 do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova De entrada, observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida representa 

relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 

8.078/90, também subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: AÇÃO 

DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - INCIDÊNCIA DO CDC - FURTO 

DE VEÍCULO - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - 

DEVER DE PAGAR O PRÊMIO - CONFIGURAÇÃO: - Sendo a associação 

pessoa jurídica de direito privado, que oferece a prestação de serviços 

securitários, mediante remuneração, nos termos do art.2º, § 2º do CDC, 

caracteriza-se como fornecedora de serviços, pelo que não há óbice a 

que seja submetida às regras do CDC pelo simples fato de não possuir 

fins lucrativos. (...) (TJMG - AC 10024112924899001 MG, 12ª CÂMARA 

CÍVEL, Relator Domingos Coelho, 13/05/2014). Por esse viés, razão 

assiste à parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois 

além da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis 

que a requerida reúne melhores condições probatórias para a resolução 

da lide, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente. Deste 

modo, inverto do ônus da prova, conforme postulado. Da Tutela de 

Evidência Pois bem, a tutela de evidência, prevista no art. 311 do 

CPC/2015, conceitua-se, conforme entendimento dos doutrinadores Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[1], como 

sendo “fato jurídico processual que autoriza que se conceda uma tutela 

jurisdicional, mediante técnica de tutela diferenciada”, ou seja, trata-se de 

técnica processual que diferencia o procedimento, em razão da evidência 

com que determinadas alegações apresentam em juízo. Nesse passo, 

considerando que a referida tutela aplica-se quando em conformidade com 

os requisitos dispostos nos incisos do art. 311 do CPC/2015, cumpre 

analisar a sua observância no presente caso. A primeira modalidade de 

tutela de evidência é aquela disposta no inciso I do citado artigo, que 

ocorre quando “ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório da parte”, a qual não pode ser analisada 

liminarmente, levando-se em conta o disposto no parágrafo único do art. 

311 do CPC. O inciso II, admite a concessão de tutela provisória de 

evidência quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante”, ou seja, admite-se o seu deferimento 

liminar mediante o preenchimento de dois pressupostos cumulativos, um 

de fato e outro de direito. Assim, cumpre ressaltar que os documentos 

colacionados aos autos constituem provas frágeis para propiciar o 

deferimento da medida neste momento processual, bem como não há 

demonstração pela parte autora de tese jurídica vinculante em tribunal 

superior, motivo pelo qual tenho por não preenchido o respectivo requisito. 

Já o inciso III, do artigo em análise, admite a concessão da tutela no caso 

de “se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa”, o qual tem por 

pressuposto fundamental a existência de contrato de depósito pactuado 

entre as partes, (arts. 627/652 do Código Civil de 2002), o que não se 

mostra na presente hipótese. Finalmente, o último requisito previsto no art. 

311, IV, do CPC/2015,dispõe que a tutela será concedida quando “a 

petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável”. A propósito, os doutrinadores Fredie Didier Jr., 

Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[2] salientam que 

“trata-se de hipótese de tutela de evidência inevitavelmente definitiva, que 

se confunde com o julgamento antecipado do mérito”, ou seja, a aplicação 

da referida tutela de evidência requer o preenchimento de pressupostos 

específicos e restritos, uma vez que concede a tutela de forma definitiva. 

Destarte, da mesma forma que o evidenciado quando da análise do inciso 

I, constata-se que a tutela de evidência a ser concedida com fulcro no 

inciso IV, do art. 311, do CPC/2015, não é cabível para formulação e/ou 

concessão de pedidos em sede liminar (art. 311, parágrafo único, CPC). 

Pelo exposto, considerando que não restaram preenchidos os requisitos 

autorizadores da tutela de evidência, conforme previsão do art. 311, do 

CPC/2015, INDEFIRO o pedido formulado na exordial. Diante do interesse 

da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

28/02/2018, às 14h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à 

audiência de conciliação/mediação, com antecedência mínima de 20 dias. 

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria n°. 

359/2017 - PRES [1] In Curso de direito processual civil: teoria da prova, 

direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela – 11 ed – Salvador: Ed. Jus Podivm, 

2016. p. 630. [2] In Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito 

probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela – 11 ed – Salvador: Ed. Jus Podivm, 

2016. p. 642.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009388-28.2017.8.11.0002 

AUTOR: LUCIO VIEIRA DA SILVA RÉU: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA, CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME 

Vistos, etc. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. 

APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS 

CESSANTES. CABIMENTO. 1. A relação jurídica havida entre as partes 

encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, 

pois há a figura do consumidor, destinatário final econômico e fático do 

produto (unidade imobiliária) construído, incorporado e comercializado 

pelas requeridas fornecedoras de modo habitual e profissional (artigos 2º 

e 3º do CDC). 2. Cabível a inversão do ônus da prova, em favor do 

consumidor, quando demonstrada a verossimilhança das suas alegações, 

ou quando provada sua condição de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). 

(...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187) Neste prisma, vejo que merece ser acolhido 

o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos 

exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

encontram-se presentes, considerando que na hipótese em apreço a 

hipossuficiência do autor é evidente, uma vez a requerida reúne melhores 

condições de comprovar se as cobranças são devidas ou não. Deste 

modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. No 

impulso, diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/02/2018, às 14h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes específicos 

para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal Portaria n. 359/2017-PRES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009388-28.2017.8.11.0002 

AUTOR: LUCIO VIEIRA DA SILVA RÉU: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA, CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME 

Vistos, etc. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. 

APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS 

CESSANTES. CABIMENTO. 1. A relação jurídica havida entre as partes 

encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, 

pois há a figura do consumidor, destinatário final econômico e fático do 

produto (unidade imobiliária) construído, incorporado e comercializado 

pelas requeridas fornecedoras de modo habitual e profissional (artigos 2º 

e 3º do CDC). 2. Cabível a inversão do ônus da prova, em favor do 

consumidor, quando demonstrada a verossimilhança das suas alegações, 

ou quando provada sua condição de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). 

(...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187) Neste prisma, vejo que merece ser acolhido 

o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos 

exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

encontram-se presentes, considerando que na hipótese em apreço a 

hipossuficiência do autor é evidente, uma vez a requerida reúne melhores 

condições de comprovar se as cobranças são devidas ou não. Deste 

modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. No 

impulso, diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/02/2018, às 14h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes específicos 

para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal Portaria n. 359/2017-PRES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009053-09.2017.8.11.0002 

AUTOR: CHRISTIAN BARRETO LIMA RÉU: INGRID MIRELLA LEAL QUEIROZ 

72450584153, INGRID MIRELLA LEAL QUEIROZ Vistos, etc. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita, de modo que a Ação Monitória é 

pertinente (art. 700, CPC/2015). Defiro, pois, a Citação via mandado judicial 

(art. 701, CPC/2015), constando o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 05% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa, anotando-se, nesse mandado que, caso 

a parte ré o cumpra, ficará isenta do pagamento de custas processuais 

(art. 701, § 1º, CPC/2015). Conste, ainda, do Mandado que, nesse prazo, a 

parte ré poderá oferecer embargos, nos próprios autos, conforme art. 702 

do CPC/2015, e que, caso não seja realizado o pagamento ou 

apresentados os respectivos embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, 

observando-se, no que couber, o Título II, do Livro I, da Parte Especial do 

Código de Processo Civil (art. 701, § 2º, CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal Portaria n°. 359/2017 - PRES

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009294-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ANDREI WENDLAND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIEMA EXPRESS SERVICE LTDA - EPP (REQUERIDO)

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009294-80.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: ALEXANDRE ANDREI WENDLAND REQUERIDO: KIRST 

COMERCIO DE PNEUS LTDA, CIRIEMA EXPRESS SERVICE LTDA - EPP 

Vistos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 

98 do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Trata-se de 

Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES 

interposta por ALEXANDRE ANDREI WENDLAND por dependência aos 

autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE KIRST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. 

(Processo nº 1005511-17.2016.8.11.0002), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. Assim, intime-se a devedora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 

12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando 

outras provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal Portaria n°. 359/2017 - PRES

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002496-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA LISBOA DE ARAUJO (AUTOR)

JACKES DA SILVA JARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR PEDROSO DE MORAES (RÉU)

NEUZA BARRETO DE MORAES (RÉU)

Outros Interessados:

RUMILDA FERREIRA DE OLIVEIRA (CONFINANTE) (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AUSENTES E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

CONSTANÇA PELIPE DOS REIS (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

ENOC DIAS REIS (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

IVALDO GREGORIO (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Promovo a INTIMAÇÃO da parte autora, 

através de seu advogado para manifestar quanto à certidão do Oficial de 

Justiça - ID 11109210, no prazo legal. SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003370-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO 

GROSSO URR/MT (RÉU)

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MG74659 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora, por 

intermédio de seu patrono, para apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, 

no prazo legal. SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - 

TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001936-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO FERREIRA RODRIGUES (RÉU)

 

Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004165-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DAMIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004992-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON JOHN BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005394-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005016-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BATISTA FRANCA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007370-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FAUSTINO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004846-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTANA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE EDUARDO DIAS OAB - 865.825.261-20 (REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003140-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Procedo á intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar impugnação á contestação, no prazo de 15 ( quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006087-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA VEIGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001324-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALFREDO DE ARAUJO COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Procedo intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar impugnação á contestação, no prazo 15 (quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002085-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA CONCEICAO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007368-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004579-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GOMES DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Procedo intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar impugnação á contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005884-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAUANI DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000036-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Procedo intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar impugnação á contestação, no prazo de 15( quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005516-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ COSTA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004332-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000138-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACAO COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA ME - 

EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000138-34.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que, a parte demandante 

não juntou nos autos a cópia dos documentos pessoais da sócia. 

Denota-se ainda que, não foi apresentada relação dos bens particulares 

dos sócios controladores e dos administradores do devedor; bem assim 

não consta nos autos a relação integral dos empregados da empresa (id. 

11318510 – Pág. 1) não se encontra satisfatória, posto que deve conter 

de forma discriminada as respectivas funções, salários, indenizações e 

outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de 

competência, informando os valores pendentes de pagamento (artigo 51, 

IV e VI da Lei 11.101/05). Sendo assim, intime-se a parte autora para 

emendar a inicial providenciando as regularizações indicadas abaixo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC): 1. Juntar cópia dos documentos pessoais da 

sócia. 2. Instruir aos autos relação dos bens particulares dos sócios 

controladores e dos administradores das empresas requerentes, bem 

como a relação integral dos empregados das demandantes, observando 

atentamente os termos do artigo 51, incisos IV e VI da Lei 11.101/05. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVA RENATA ANFFE SOUZA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003433-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR IAGO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação das partes para no prazo de 10 (dez) dias , 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005038-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DO CARMO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001159-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PINHEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação das partes para no prazo de 10 (dez) dias , 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 897 de 1153



Processo Número: 1006502-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERREIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006752-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE CAMPOS FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003559-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE APARECIDA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

D. D. C. B. B. (REPRESENTADO)

 

Procedo a intimação das partes para no prazo de 10 (dez) dias , 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001310-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ROSA DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001528-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINIR CORREA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003893-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005956-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAVILSON FELIPE SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004838-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003952-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIL OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Procedo intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar impugnação á contestação, no prazo de 15 (quinze )dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000945-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA FERREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001533-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCYLA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005076-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROSA MACIEL JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002110-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VALTER DE ARRUDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006073-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005980-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK SAMUEL SOUZA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001191-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR SEBASTIAO PONCE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002438-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzi.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004926-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL DOUGLAS KLITZKE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON GARCIA BUENO OAB - MT0020391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004494-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE APARECIDA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000723-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO CORREA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000657-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MOURA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 
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as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001239-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON RAMOS FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005975-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENICIO PEREIRA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002757-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002644-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO APARECIDO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002651-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEIKSON ALMEIDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002457-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIRO ESTEVAO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000119-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRA DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA COSTA OAB - MT0008864A (ADVOGADO)

JONAS TAVARES TRANNIN OAB - MT0018802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (RÉU)

MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007202A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001104-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005903-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO)

LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO OAB - MT15909/O-O (ADVOGADO)

MARINEY ANTONIA DE LIMA OAB - 545.620.741-91 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005150-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY RODRIGUES DA COSTA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 
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apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005281-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte autora a se manifestar 

quanto à correspondência devolvida - ID 9583483

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002785-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JADINI LUIZA BERTAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007995-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO OAB - MT0011074A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006155-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO MORAES ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004030-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA ALVES GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora à impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006118-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LOPES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005581-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA PRZYBYSZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR MACIEL ANTUNES OAB - MG74420 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004712-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILDO SANTIAGO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT0018087A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dias)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005268-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE SOUZA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dias)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001215-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PEREIRA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005342-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BARBOZA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003033-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATYANA BOTELHO ANDRE OAB - SP170219 (ADVOGADO)

DIEGO SABATELLO COZZE OAB - SP252802 (ADVOGADO)

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS OAB - SP188868 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 05 (dias)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006159-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL RODRIGO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006628-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAONI RODERICK DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006050-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DA COSTA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação das partes para no prazo de 10 (dez) dias , 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002054-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYNARA THAYSE ZANON TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006088-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar impugnação á contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006123-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005938-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias , 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir .

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001742-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SABATINI FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT0015980A-O 

(ADVOGADO)

LUIZ VICTOR PARENTE SENA OAB - MT11789/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA COSTA ARRUDA (RÉU)

EVERTON MATHEUS SOUZA BISPO (RÉU)

OCUPANTES A SEREM IDENTIFICADOS (RÉU)

TIAGO PEREIRA DE BARROS (RÉU)

ALINE MAKSUELEN SOUZA BISPO NOBRES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000983-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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KAREN KARINE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Procedo á intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar impugnação á contestação, no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004160-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCILEI DAMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Procedo á intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar impugnação á contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005743-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEONARDO DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RODRIGUES DE MAGALHAES OAB - MT15419/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Procedo á intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar impugnação á contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008747-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. F. R. X. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

LUILSON RAMOS LINO OAB - 003.890.351-22 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n° 1008747-40.2017.8.11.0002. Vistos,etc. Defiro à parte autora 

a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. À vista 

da ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao 

artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 05 de março de 2018 às 14:00 horas, a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

oferecer impugnação. Intime-se e Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 18 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005051-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE RITA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004379-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005553-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIS REGINA ANDRIOLLI DA SILVA (EXECUTADO)

WALLYSON NUNES DUARTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005553-66.2016.8.11.0002 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: 

WALLYSON NUNES DUARTE, ELIS REGINA ANDRIOLLI DA SILVA Vistos, 

etc. Diante da notícia de que os executados efetuaram pagamento da 

dívida perquirida nos autos, via depósito judicial, conforme id. 4686115, 

venha a parte autora para manifestar o seu interesse no prosseguimento 

do feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria 

n°. 753/2016 - PRES

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 96685 Nr: 6121-51.2006.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI LUIZ MARRION, MARILDO SPERANDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDO SPERANDIO, ROSELI LUIZ MARRION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO - 

OAB:10970/MT, LAUDIR RODRIGUES DE LIMA - OAB:OAB/MT 9040/B, 

Marli Maria Copini Lanner - OAB:11262, SILVERIO SOARES DE 

MORAES - OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

- OAB:10970/MT, JUNIO CESAR NORONHA - OAB:15391, Marli Maria 

Copini Lanner - OAB:11262
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 INTIMAÇÃO da parte Requerida do desarquivamento dos autos para 

requerer o que de direito, sob pena de retorno ao arquivo, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 288530 Nr: 7988-69.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBANI BENEDITO DOS SANTOS, MARILENE PELISSARI 

GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BERNARDES DA SILVA, JESUS S. DE 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLY DE SOUZA LIMA - 

OAB:14946, VICENTE RODRIGUES CUNHA - OAB:3717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS TADEU 

MAGALHÃES - OAB:14827, Jonathan Carvalho Azevedo - OAB:10543

 Visto.

 ALBANI BENEDITO DOS SANTOS e MARILENE PELISSARI GUIMARÃES 

ingressaram perante este Juízo com AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

em desfavor de JOÃO BERNARDES DA SILVA e JESUS S. DE CUNHA.

Deferida a liminar possessória pela decisão de fls. 88/89, os autores 

informaram às fls. 99/101 que a certidão de fl. 93 não reproduz o que 

realmente aconteceu, pugnando, na ocasião, para que a certidão fosse 

retificada para o fim de constar o cumprimento do mandado.

Como as Oficialas de Justiça haviam certificado à fl. 93 que os autores 

não compareceram no local e nem seus advogados apresentaram 

procuração para serem reintegrados na posse do imóvel, foi determinado 

que as meirinhas esclarecessem o teor da certidão já que a parte autora 

noticiou nos autos o cumprimento da liminar.

Em atendimento à determinação judicial as Oficialas de Justiça ratificaram 

o teor da certidão de fl. 93.

Pela decisão de fl. 104 foi determinada a intimação pessoal dos autores 

para promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

Manifestação da parte autora (fl. 111) para requerer a extinção da ação.

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

HOMOLOGO, por sentença, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, 

o pedido de DESISTÊNCIA formulado pela parte autora à fl. 111, 

declarando extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, VIII do mesmo Diploma Processual.

Eventuais custas remanescentes deverão ser suportadas pelos autores.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial a serem entregues ao patrono dos autores, mediante certidão nos 

autos.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 393629 Nr: 7571-14.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEVINO APARECIDO BISSOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18365/O

 Visto.

Defiro o pedido retro para desentranhamento do mandado de citação a ser 

cumprido no endereço mencionado na exordial com as prerrogativas do 

art. 172 e §§ 2º do CPC, conforme requerido.

Verificando o Sr. Oficial de Justiça que, após ter procurado o mesmo, por 

três vezes em seu domicílio ou residência, sem tê-la encontrado, e que há 

suspeita de ocultação, fica autorizado a proceder à citação por hora 

certa, obedecendo rigorosamente a forma prescrita nos arts. 227 e 228, 

ambos do CPC.

Realizada a citação por hora certa a Sra. Gestora Judiciária deverá 

atender ao disposto no artigo 229, do CPC.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 307322 Nr: 3210-22.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUVERDE COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLAVIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG 76696

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 375434 Nr: 23358-20.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE MARTA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO APARECIDO DE MORAES, 

ELIANE GISELE DE CARVALHO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ROBERTO PEREIRA - 

OAB:16.278 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação De Despejo Por Falta De Pagamento C/C Cobrança De 

Aluguéis E Demais Encargos C/C Concessão Da Antecipação De Tutela 

“Inaudita Altera Parte” proposta por Elenice Marta De Barros em desfavor 

de Alessandro Aparecido De Moraes e Eliane Gisele De Carvalho Claro, 

ambos devidamente qualificados.

Em análise aos autos, verifico que o douto patrono da parte autora foi 

intimado para se manifestar acerca da certidão de fls. 71, a fim de dar 

prosseguimento ao feito, entretanto quedou-se inerte (fls. 72).

 No seguimento, expediu-se carta de intimação à parte autora, 

concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção.

Contudo, a intimação da parte autora foi recebido por terceiro, conforme o 

ARMP fls. 75.

Expedido e publicado edital de intimação para parte autora manifestar para 

dar prosseguimento ao feito, decorreu o prazo sem manifestação nos 

autos conforme certidão de fls. 77-v.

 Vieram os autos conclusos.

 É breve relatório.

Fundamento e Decido.

Em análise aos autos, verifico que a parte autora não deu prosseguimento 

ao feito, decorrendo o prazo sem manifestação (fls. 72).

Registro que a máquina judiciária não pode ficar paralisada pela inércia da 

autora na realização de providências que são de sua iniciativa, porquanto 

o princípio do impulso oficial não é absoluto.

 Em razão disso, prevê o Código de Processo Civil em alguns dos seus 

dispositivos que "o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se 

desenvolve por impulso oficial", além de atribuir ao juiz o dever de velar 

pela rápida solução do litígio.

 Pois bem. Conforme consta nos autos, fora tentada a intimação pessoal 

da parte autora, entretanto não foi possível, pois esta não pôde ser 

encontrada no endereço indicado na exordial (fls. 75 e 76).

Compulsando os autos, verifica-se que não há nenhuma informação 

acerca da alteração de endereço da parte, pelo que, à inteligência do art. 

274, parágrafo único do NCPC, tem-se por válida a intimação direcionada 

ao autor.

Nesse sentido, vejamos que:

TJ-DF - APELACAO CIVEL : APC 20060150130496 DF - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ART. 267, III, CPC - INTIMAÇÃO 

PESSOAL - ENDEREÇO DESATUALIZADO. 1. É dever do exeqüente 

manter seu endereço atualizado nos autos, para efeito de intimação. 

portanto, é correta a extinção do processo, por abandono da causa (art. 

267, III do cpc), se o exeqüente foi devidamente intimado no endereço 

constante dos autos, ainda que desatualizado. [...] 3.NEGOU-SE 

PROVIMENTO AO APELO.
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Assim, entendo que tal ato é válido, tendo atingindo o seu fim, porque a 

autora não pode ser prestigiada em decorrência de sua própria torpeza, 

isso porque se for desconhecido no local, e não fez a comunicação da 

mudança do endereço em juízo, reputo que será válida a intimação dirigida 

para o endereço informado nos autos, aplicando-se aqui, de forma 

subsidiária, a norma contida no artigo 106, inciso II do NCPC.

Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, ante a inércia da parte autora.

Desta feita, revogo a liminar concedida às fls. 40/41.

Sem condenação em custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência do 

contraditório.

Determino a liberação da caução prestada às fls. 48.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 316086 Nr: 12439-06.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYB - 

OAB:6351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação de fls. 94/133 fora apresentada dentro do 

prazo legal. INTIMO a parte autora para apresentar Impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 327524 Nr: 23844-39.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEO LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Manifestem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 352094 Nr: 17386-69.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SAUDE E VIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar quanto aos documentos 

juntados às fls. 74/84, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 397290 Nr: 9912-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA BALDOINA RONDON MANHONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:OAB/MT16877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208-A

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 292122 Nr: 11908-51.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIR JOSE DA SILVA, AIRDES SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHUES 

SILVÉRIO - OAB:12.762 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado ALEX ROECE ONASSIS, OAB/MT 17933 

DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 293566 Nr: 13561-88.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA RAMALHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA ABRIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PAULA COSTA - 

OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258A

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DA ADV. VANESSA 

PAULA COSTA - OAB-MT 10952, PARA NO PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) 

DIAS, DO ÚLTIMO PARÁGRAFO DO R. DESPACHO DE P. 465, 

RESSALTANDO-SE TRATAR DO REQUERIDO BANCO DO BRASIL S/A - 

CUJO TEXTO SEGUE: "(...) Decorrido o prazo supra sem manifestação da 

parte requerida, intime-se a parte autora para manifestar requerendo o 

que entender de direito para o deslinde do feito, salientando desde já que 

deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 295523 Nr: 15754-76.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE FRANCISCA DOS SANTOS EICKOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863/MT, SILVIA FERNANDA THEOPHILO CARMONA 

- OAB:12740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3056

 INTIMAÇÃO da parte Autora para se manifestar sobre a petição do 

requerido de fls. 129/130, no prazo de 05 (cinco ) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 321197 Nr: 17595-72.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON GONÇALO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACACIA IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:OAB/MT 15228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 
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OAB:12503

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392001 Nr: 6560-47.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER PAIVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - GLOBAL VILAGE TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 INTIMO a parte REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da taxa judiciária, no valor de R$ 129,55 (cento e vinte e nove 

reais e cinquenta e cinco centavos), bem como custas judiciais no valor 

de R$ 376, 85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos, 

conforme cálculo de fls. 99 , emitindo a guia no site do TJMT, SOB PENA 

DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, CONSOANTE PROVIMENTOS 

40/2014-CGJ, 80/2014–CGJ e 88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392009 Nr: 6568-24.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE AMORIM PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 INTIMO a parte REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da taxa judiciária, no valor de R$ 127,22(cento e vinte e sete 

reais e vinte e dois centavos), bem como custas judiciais no valor de R$ 

376, 85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 

conforme cálculo de fls. 186 , emitindo a guia no site do TJMT, SOB PENA 

DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, CONSOANTE PROVIMENTOS 

40/2014-CGJ, 80/2014–CGJ e 88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393905 Nr: 7704-56.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BORGES GUIMARÃES - 

OAB:17214/B, LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - OAB:13879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 INTIMAÇÃO da parte Requerida para manifestar acerca da petição de fls. 

218/219, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 409310 Nr: 16303-81.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA ROZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230

 INTIMAÇÃO das partes para especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo comum de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 327051 Nr: 23382-82.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLDAIR LUIZ LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO AMANCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EUGENIO FERNANDES - 

OAB:4282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA - ATRAVÉS DO ADV. SILVIO 

EUGÊNIO FERNANDES, OAB-MT 4282, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 

PARA INFORMAR SOBRE O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO 

ENTABULADO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 423031 Nr: 23567-52.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO RODRIGO PARANHOS QUIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 INTIMAÇÃO das partes para especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo comum de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000201-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (AUTOR)

IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME (AUTOR)

RADAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME (AUTOR)

IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

KEILLA MACHADO OAB - MT15359/O (ADVOGADO)

SH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)
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MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000201-93.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser 

modificada a decisão recorrida de ID. 10414088 – Pág.1-5, cujos 

fundamentos, s.m.j., bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho. Presto, em ofício que segue, as informações que me foram 

requisitadas por meio do Ofício de n. 01/2018/GB4VC, determinando que a 

Sra. Gestora Judiciária encaminhe as informações do agravo de 

instrumento por meio eletrônico, juntando-se, após, o aviso de recebimento 

da correspondência enviada nestes autos. Após, dê-se regular 

prosseguimento ao feito. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009183-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MABI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009183-96.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: MABI DE ALMEIDA REQUERIDO: KROTON EDUCACIONAL 

S/A, IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, Trata-se de “ação de obrigação de 

fazer com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos 

morais” proposta por Mabi de Almeida, em desfavor de Grupo Econômico 

Kroton Educacional S.A. – IUNI, UNIC – Universidade de Cuiabá, 

sustentando, em síntese, que cursou o curso superior de Farmácia 

perante a instituição de ensino requerida, com início em 27/05/2012 e 

conclusão em 30/06/2017, tendo colado grau em 26/07/2017. Salienta que 

em 08/08/2017 foi expedida sua carteira provisória de profissional de 

farmácia, com validade de até 06 (seis) meses, podendo requerer uma 

segunda carteira provisória, sendo necessária a apresentação do diploma 

para adquirir a carteira definitiva. Assim, afirma ter se dirigido até a 

requerida, a qual lhe informou que não seria possível fornecer o diploma, 

sob a alegação de que a autora não possui histórico escolar válido. Nesse 

passo, ressalta que está correndo o risco de ser impedida de exercer sua 

profissão por erro administrativo da requerida que após liberar e entregar 

o certificado de conclusão do curso, afirmou que a autora não poderia 

obter o diploma. Destarte, requer a concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida forneça o diploma de bacharelado de farmácia. 

É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação 

de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva do 

consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida a autora 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: PROCESSO 

CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - APLICABILIDADE DO CDC - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA 

MATRÍCULA E MENSALIDADE ESCOLARES ATÉ O FINAL DO CURSO - 

COMPROVADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS 

E MATERIAIS CONFIGURADOS - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICAÇÃO - 

SENTENÇA MANTIDA. 1. É inegável que entre instituições de ensino e 

alunos existe uma relação contratual de prestação de serviços, que se 

enquadra perfeitamente na definição de relação de consumo, regrada pelo 

Código de Defesa do Consumidor, o qual visa proteger o consumidor em 

relação ao fornecedor. (...) (TJMA - APL 0557762014 MA 

0000292-25.2012.8.10.0029, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator JAMIL DE 

MIRANDA GEDEON NETO, Data de Publicação 23/04/2015). Neste prisma, 

vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma 

vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa 

do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese 

em apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez que a 

requerida reúne melhores condições de comprovar os motivos da eventual 

negativa de fornecimento do diploma. Deste modo, defiro a inversão do 

ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de 

urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual 

depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, 

cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do 

direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto 

que guiado por um juízo de cognição sumária. Efetivamente, não vislumbro 

a probabilidade do direito no presente caso, considerando que a parte 

autora não apresentou qualquer documento que evidencie que, de fato, 

solicitou o diploma perante a parte requerida, tampouco colacionou aos 

autos negativa desta quanto a elaboração do diploma ou qualquer outro 

meio que seja capaz de demonstrar que vem sofrendo prejuízo em 

decorrência de atos supostamente praticados pela parte ré. Sobremais, 

igualmente não resta demonstrado o perigo de dano, capaz de revestir a 

tutela da urgência necessária para o deferimento liminar do pedido, uma 

vez que conforme narrado na inicial a primeira carteira provisória de 

profissional de farmácia foi expedida em 08/08/2017, com validade de 06 

(seis) meses, cujo prazo ainda não decorreu. Ademais, a própria autora 

afirma que é possível solicitar uma segunda carteira provisória, com 

validade de mais 06 (seis) meses, de modo que a urgência alegada para 

entrega do diploma em razão da necessidade de exercer sua profissão 

não restou comprovada. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores 

da tutela de urgência cautelar, indefiro o pedido de tutela formulado na 

exordial. No impulso, diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 28/02/2018, às 13h a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

em Substituição Legal Portaria n°. 359/2017 - PRES

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008387-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

SIRLENE MATURANA DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008387-08.2017.8.11.0002 

AUTOR: FILIPE AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, SIRLENE MATURANA 

DA SILVA NASCIMENTO RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos, 

Trata-se de “ação de cobrança de seguro e indenização por danos morais 

com pedido de tutela de evidência” proposta por Sirlene Maturana da Silva 

Nascimento e Filipe Augusto da Silva Nascimento, em desfavor de Mapfre 

Seguros Gerais S.A. sustentando, em síntese, que em 19/06/2017 a 

primeira requerente adquiriu um veículo zero km Corolla XEI A/T 2.0L FFV 

Dynamic 17/1, ano/modelo 2017, cor Preto Eclipse, pelo valor de R$ 

88.289,05 (oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinco 

centavos). Todavia, em 28/08/2017 teve seu veículo avariado em 

decorrência de um acidente sofrido pelo segundo requerente. Aduz ter 

acionado o seguro com a requerida, a qual determinou que o veículo fosse 

encaminhado a uma oficina autorizada (Oficina New Car). Em seguida, 

afirma que a requerida não concordou com o valor cobrado pelo serviço e 

determinou que o veículo fosse remetido à uma segunda oficina por ela 

indicada (Oficina Orion Veículos). Nesse passo, salienta que ao chegar na 

oficina, o veículo foi tombado no momento em que estava sendo 

descarregado do caminhão guincho, sofrendo extremas e severas 

avarias. Registra que no momento de aquisição da apólice de seguro 

adquiriu cobertura para a substituição de veículo antigo por novo, sendo 

que consta cláusula de garantia de reposição pelo valor de novo para 

veículo zero km, a qual foi negada pela requerida e até a presente data a 

parte autora não recebeu o valor do seguro. Assim, requer a concessão 

de tutela de evidência para que a requerida disponibilize um carro reserva 

até o julgamento do feito, ao passo que no mérito requer a condenação da 

requerida ao pagamento de R$ 98.374,00 (noventa e oito mil, trezentos e 

setenta e quatro reais) a título de pagamento da garantia do seguro e 

danos morais. Determinada a emenda da inicial no Id. 10871205, a parte 

autora se manifestou no Id. 11117951 e seguintes. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos do artigo 98 do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova De entrada, observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida representa 

relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 

8.078/90, também subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: AÇÃO 

DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - INCIDÊNCIA DO CDC - FURTO 

DE VEÍCULO - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - 

DEVER DE PAGAR O PRÊMIO - CONFIGURAÇÃO: - Sendo a associação 

pessoa jurídica de direito privado, que oferece a prestação de serviços 

securitários, mediante remuneração, nos termos do art.2º, § 2º do CDC, 

caracteriza-se como fornecedora de serviços, pelo que não há óbice a 

que seja submetida às regras do CDC pelo simples fato de não possuir 

fins lucrativos. (...) (TJMG - AC 10024112924899001 MG, 12ª CÂMARA 

CÍVEL, Relator Domingos Coelho, 13/05/2014). Por esse viés, razão 

assiste à parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois 

além da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis 

que a requerida reúne melhores condições probatórias para a resolução 

da lide, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente. Deste 

modo, inverto do ônus da prova, conforme postulado. Da Tutela de 

Evidência Pois bem, a tutela de evidência, prevista no art. 311 do 

CPC/2015, conceitua-se, conforme entendimento dos doutrinadores Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[1], como 

sendo “fato jurídico processual que autoriza que se conceda uma tutela 

jurisdicional, mediante técnica de tutela diferenciada”, ou seja, trata-se de 

técnica processual que diferencia o procedimento, em razão da evidência 

com que determinadas alegações apresentam em juízo. Nesse passo, 

considerando que a referida tutela aplica-se quando em conformidade com 

os requisitos dispostos nos incisos do art. 311 do CPC/2015, cumpre 

analisar a sua observância no presente caso. A primeira modalidade de 

tutela de evidência é aquela disposta no inciso I do citado artigo, que 

ocorre quando “ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório da parte”, a qual não pode ser analisada 

liminarmente, levando-se em conta o disposto no parágrafo único do art. 

311 do CPC. O inciso II, admite a concessão de tutela provisória de 

evidência quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante”, ou seja, admite-se o seu deferimento 

liminar mediante o preenchimento de dois pressupostos cumulativos, um 

de fato e outro de direito. Assim, cumpre ressaltar que os documentos 

colacionados aos autos constituem provas frágeis para propiciar o 

deferimento da medida neste momento processual, bem como não há 

demonstração pela parte autora de tese jurídica vinculante em tribunal 

superior, motivo pelo qual tenho por não preenchido o respectivo requisito. 

Já o inciso III, do artigo em análise, admite a concessão da tutela no caso 

de “se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa”, o qual tem por 

pressuposto fundamental a existência de contrato de depósito pactuado 

entre as partes, (arts. 627/652 do Código Civil de 2002), o que não se 

mostra na presente hipótese. Finalmente, o último requisito previsto no art. 

311, IV, do CPC/2015,dispõe que a tutela será concedida quando “a 

petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável”. A propósito, os doutrinadores Fredie Didier Jr., 

Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[2] salientam que 

“trata-se de hipótese de tutela de evidência inevitavelmente definitiva, que 

se confunde com o julgamento antecipado do mérito”, ou seja, a aplicação 

da referida tutela de evidência requer o preenchimento de pressupostos 

específicos e restritos, uma vez que concede a tutela de forma definitiva. 

Destarte, da mesma forma que o evidenciado quando da análise do inciso 

I, constata-se que a tutela de evidência a ser concedida com fulcro no 

inciso IV, do art. 311, do CPC/2015, não é cabível para formulação e/ou 

concessão de pedidos em sede liminar (art. 311, parágrafo único, CPC). 

Pelo exposto, considerando que não restaram preenchidos os requisitos 

autorizadores da tutela de evidência, conforme previsão do art. 311, do 

CPC/2015, INDEFIRO o pedido formulado na exordial. Diante do interesse 

da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

28/02/2018, às 14h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à 

audiência de conciliação/mediação, com antecedência mínima de 20 dias. 

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria n°. 

359/2017 - PRES [1] In Curso de direito processual civil: teoria da prova, 

direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela – 11 ed – Salvador: Ed. Jus Podivm, 

2016. p. 630. [2] In Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito 

probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela – 11 ed – Salvador: Ed. Jus Podivm, 

2016. p. 642.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000138-34.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ACAO COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA ME - 

EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000138-34.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que, a parte demandante 

não juntou nos autos a cópia dos documentos pessoais da sócia. 

Denota-se ainda que, não foi apresentada relação dos bens particulares 

dos sócios controladores e dos administradores do devedor; bem assim 

não consta nos autos a relação integral dos empregados da empresa (id. 

11318510 – Pág. 1) não se encontra satisfatória, posto que deve conter 

de forma discriminada as respectivas funções, salários, indenizações e 

outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de 

competência, informando os valores pendentes de pagamento (artigo 51, 

IV e VI da Lei 11.101/05). Sendo assim, intime-se a parte autora para 

emendar a inicial providenciando as regularizações indicadas abaixo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC): 1. Juntar cópia dos documentos pessoais da 

sócia. 2. Instruir aos autos relação dos bens particulares dos sócios 

controladores e dos administradores das empresas requerentes, bem 

como a relação integral dos empregados das demandantes, observando 

atentamente os termos do artigo 51, incisos IV e VI da Lei 11.101/05. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVA RENATA ANFFE SOUZA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002969-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES OAB - MT3.599-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES OAB - 570.981.401-63 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002969-26.2016.8.11.0002 AUTOR: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES 

RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por LUIS 

OTAVIO PEREIRA MARQUES, por si e representando J.G.A.M., 

devidamente qualificados nos autos, em desfavor de AZUL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S/A, que, em síntese, informam e pleiteiam o 

seguinte: Alegam que antecedência programaram viagem para o Rio de 

Janeiro, a fim de assistir aos jogos de tênis nas Olimpíadas, ao que 

adquiriram passagem com embarque em Cuiabá em 13.08.2016, às 5:10h, 

chegada em Goiânia às 7:30h com uma escala, e chegada ao destino final, 

Rio de Janeiro, no Aeroporto Santos Dumont, às 9:47h, prazo suficiente 

ara chegarem até o jogo, que tinha previsão de início às 12:00h. Dizem ter 

embarcado em Cuiabá no horário programado, contudo, em Goiânia, onde 

deveriam permanecer por apenas 32 (trinta e dois) minutos, começaram 

os problemas. Nesse sentido, alegam que ficaram dentro da aeronave por 

01 (uma) hora sem qualquer informação da companhia aérea, e diante da 

insistência dos passageiros, foram informados que deveriam embarcar em 

outra aeronave em decorrência de problemas, sendo confirmada a notícia 

de cancelamento do voo em que estavam apenas às 9:30h e pelo monitor 

de recados de Infraero, visto a ausência de preposto e auxílio da ré no 

guichê de atendimento. Depois de 04 (quatro) horas de atraso sem 

maiores informações da ré, foram informados do embarque em outro voo, 

com saída prevista às 12:55h e chegada às 14:45h, contudo, no 

Aeroporto Tom Jobim. No período em que permaneceram no aeroporto 

alegam não ter tido assistência da ré, ao que necessitaram arcar com 

alimentação, além dos custos de locomoção com taxi, e em razão do 

atraso perderam a partida de tênis. Requerem a condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) para cada autor e danos materiais em R$ 460,80 

(quatrocentos e oitenta reais). Junta procurações e documentos. Termo 

de audiência de conciliação no Id. 5886308, em que restou frustrada a 

transação. Contestação no Id. 6044253. Alega que suas aeronaves 

passam por manutenções periódicas e que no caso dos autos ocorreu um 

problema técnico inesperado que impossibilitou sua decolagem, sendo o 

voo cancelado a fim de evitar riscos aos passageiros. Aduz, também, em 

momento algum os autores ficaram desamparados ou desassistidos, 

sendo-lhes oferecida alimentação, transporte e hospedagem. Por entender 

que os fatos ocorreram por motivo de coisa maior, exclui-se a 

responsabilidade, ao que requer a improcedência dos pedidos. Junta 

procuração, substabelecimentos e documentos. Impugnação no Id. 

6829122 e manifestação do MP no Id. 7283871, sendo requerido pelos 

autores o julgamento antecipado da lide no Id. 11052634. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Julgo esta 

ação antecipadamente por entender desnecessárias outras provas, além 

do que a discussão tem fundamento em matéria de direito. Trata-se de 

pedido de indenização por danos morais e materiais, alegando os autores 

que a ré cancelou voo, fazendo com que perdessem compromissos há 

muito agendados. DOS FATOS DANOSOS E DA CULPA Da análise dos 

autos observo que a ré reconhece a alegação de cancelamento do voo 

em que os autores sairiam de Goiânia com destino ao Rio de Janeiro, bem 

como, que foram realocados em outro voo, que chegou ao destino horas 

depois, ocorrendo os fatos em razão de problemas técnicos na aeronave. 

Apesar da louvável cautela da ré em cancelar o voo em virtude de 

problemas técnicos na aeronave que os autores inicialmente embarcaram, 

em razão do atraso os autores perderam os jogos, o que evidencia, a meu 

ver, os danos. A relação mantida entre a ré e seus passageiros é de 

consumo, levando à aplicação da teoria da culpa in re ipsa, bastando ao 

consumidor, para a demonstração da culpa, o fato danoso, que foi 

suficientemente demonstrado. Com o advento do Código de Defesa do 

Consumidor a jurisprudência passou a considerar sua aplicação em 

detrimento da Convenção de Montreal ou Código da Aeronáutica, 

considerando tratar-se de relação de consumo em sua essência. E nesse 

sentido, leia-se: AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO 

DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC E NÃO DA CONVENÇÃO DE 

MONTREAL - ATRASO DE VOO - RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA 

AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - CRITÉRIO DE 

RAZOABILIDADE - DANO MATERIAL - NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE 

NOVAS PASSAGENS - PREJUÍZO EVIDENCIADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A relação representada 

pela aquisição de bilhete aéreo é de consumo e, portanto, regida pelo CDC, 

e não pela Convenção de Montreal. Constatados vícios ou defeitos no 

serviço fornecido, é evidente a responsabilidade do prestador, 

independentemente de culpa. O fornecedor responde objetivamente e tem 

de indenizar pelo abalo moral causado, que em atraso de voo é in re ipsa, 

e o valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, 

atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos prejuízos e à 

capacidade econômica das partes. O quantum da indenização por dano 

moral tem de ser razoável e justo para ambas as partes, cumprir o caráter 

punitivo e não causar enriquecimento injustificado. Comprovados os danos 

materiais, devem ser ressarcidos. (AgR 66169/2015, DES. Rubens de 

Oliveira Santos Filho, 6ª CÂMARA CÍVEL, j. 27/05/2015, DJE 1º/06/2015). 

Outrossim, sendo a atividade da ré de meio e fim e aplicando-se as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, que é aplicável na 

relação ora em debate, deve zelar pela prestação de serviços na forma 

contratada, dispondo de meios a afastar qualquer possibilidade de dano a 
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seus passageiros. Ou seja, ocorrendo atraso, alteração ou cancelamento 

de voo, não basta a empresa envidar esforços para minorar a situação, 

uma vez que o prejuízo já ocorreu, sendo o dano, inclusive, presumido, 

por também se tratar de responsabilidade objetiva. Quanto à alegação de 

que os fatos ocorreram por defeitos imprevisíveis na aeronave e a 

situação deveria ser tratada como de força maior, entendo inexistir a 

excludente pela possibilidade da ré, tão logo tomou conhecimento do 

problema, ter de pronto colocado outra aeronave para conclusão do 

contrato, o que não realizou, mas apenas realocou os autores em outro 

voo horas depois, com chegada prevista quando já encerrado o seu 

compromisso. Logo, não tenho dúvidas quanto ao dano e culpa da ré 

pelos eventos narrados na inicial, e ao contrário do alegado, ao que 

concluo, não envidou todos os esforços para minimizar os percalços 

causados à autora, o que evidencia, também o nexo de causalidade. DOS 

DANOS MORAIS Demonstrada a culpa da ré pelo evento não há como 

afastar o dano moral sofrido pela autora. O dano moral é inerente ao 

próprio cancelamento e atraso, além dos transtornos que lhe foram 

causados, tais como irritação, dificuldade em alimentar-se e descansar, o 

que, inclusive, conforme consta na inicial, os autores precisaram adquirir 

alimentos por não lhe ter sido prestada assistência nesse sentido, apesar 

da ré alegar o contrário, o que, contudo, não juntou qualquer documento a 

comprovar o fornecimento de voucher de alimentação, o que, por força do 

art. 434, do NCPC[1], deveriam acompanhar a contestação. Com relação 

ao valor pleiteado pelos autores, entendo não ser excessivo, tão pouco, 

causaria enriquecimento sem causa, considerando as condições das 

partes e o caráter pedagógico da fixação. DOS DANOS MATERIAIS 

Requerem os autores, também, a condenação da ré ao pagamento de 

danos materiais fixados em R$ 406,80 (quatrocentos e seis reais e oitenta 

centavos), sendo R$ 46,80 (quarenta e seis reais e oitenta centavos) com 

custo de alimentação, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de despesas 

com taxi e R$ 210,00 (duzentos e dez reais) pelos ingressos do jogo que 

perderam. Os autores bem comprovaram a aquisição de gêneros 

alimentícios no período em que permaneceram no aeroporto, conforme Id. 

3017771, pág. 08/09, ao que entendo fazer jus ao ressarcimento desses 

valores. Relativamente às despesas com taxi, entendo não fazer jus os 

autores. Diante de informação dos autores que seriam recepcionados no 

aeroporto Santos Dumont por parentes ou amigos, concluo que 

contratariam a mesma espécie de transporte para locomoção à arena 

esportiva. Outrossim, a distância da Barra da Tijuca, onde ocorreu o 

evento (Id. 3017771, pág. 04), e os dois aeroportos, é semelhante, assim 

como os valores que os autores despenderiam com táxi[2]. Com relação 

ao ressarcimento do valor pago pelos ingressos, tenho por devida a 

pretensão, uma vez que os autores não chegaram a tempo para assistir 

aos jogos. Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

feitos nesta ação para CONDENAR a ré a proceder à reparação dos 

seguintes valores aos autores: a) danos morais, que fixo em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) para cada autor; b) danos materiais, no importe R$ 46,80 

(quarenta e seis reais e oitenta centavos) quanto à despesa com 

alimentação e R$ 210,00 (duzentos e dez reais) pelo custo com ingressos. 

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido quanto ao ressarcimento de 

despesa com taxi, de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Pelo princípio 

da sucumbência, considerando que os autores decaíram em parte mínima, 

condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, 

honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez) por cento sobre 

o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. 

Para fins de cumprimento da sentença quanto aos danos morais, os 

valores deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês desde a citação 

e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, por tratar-se de 

relação de natureza contratual. Relativamente aos danos materiais, 

deverão ser aplicados juros e correção monetária desde o dispêndio. 

Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. Dê-se ciência 

ao MP. Esta sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

em substituição legal [1] Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial 

ou a contestação com os documentos destinados a provar suas 

alegações. [2] http://www.tarifadetaxi.com/rio-de-janeiro

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006645-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a emenda da inicial, bem como a gratuidade da justiça à 

parte autora. Anote-se. Cite-se a parte Ré para apresentação de defesa 

no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do NCPC), ciente de que a 

ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do NCPC). 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta 

decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, 

§4º do NCPC. Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento 

(art. 357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra 

(art. 355, NCPC). Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005114-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006305-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 
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produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006275-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MOREIRA PEIXOTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003093-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BALBINO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003045-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003122-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DA SILVA JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001838-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZE GUIA DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003634-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADNAIR DE OLIVEIRA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003607-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA ROSA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003386-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA DANIELLI RONDON (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003364-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM HELENA CREPALDI DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003378-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX ROBERTO CONCEICAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004322-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA OAB - MT11161/B 

(ADVOGADO)

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ OAB - MT0014356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004203-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BENTO STABILITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004202-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DE JESUS PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 
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advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002543-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE KATIA DE LIMA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004576-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN ISABELLA GOMES FERNANDES DA SILVA BRESSANE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005316-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005381-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA DA SILVA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005243-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINA MARCIA CAMPOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004820-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MOLAS MATO GROSSO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005676-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE CHAGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005688-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005668-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GUSTAVO LEMOS SANABRIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005680-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINDA DE ALMEIDA FIDELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006151-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DO AMARAL MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006185-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006680-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 914 de 1153



Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007926-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LOBATO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA MATOS DOS SANTOS ARAUJO DE JESUS OAB - MT10702/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006395-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA ASSIS XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT0007645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005685-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GALDENCIO RODRIGUES MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000937-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Manifeste-se a Exequente acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000936-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

UNIÃO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Decorrido o prazo “in albis” sem impugnação, conforme certidão, 

expeça-se requisição de pequeno valor - RPV. A Secretaria Judicial 

deverá observar o Manual de Procedimentos Relativos aos Pagamentos de 

Precatórios e Requisições de Pequeno Valor na Justiça Federal. Expedida 

a (s) RPV (s), aguarde-se pelo prazo de 60 dias. (Art. 535, § 3º, II do 

CPC). 1- Com a comprovação do cumprimento da (s) RPV (s): 1.1- 

Expeça-se o (s) alvará(s) para pagamento dos valores que serão 

depositados judicialmente, autorizando o saque pelo advogado, desde que 

ele possua poderes específicos para tanto. 1.2- Após, intime-se o patrono 

da parte Autora para retirar o (s) alvará(s) expedido (s), devendo, no 

prazo de 5 dias, comprovar o levantamento do (s) mesmo (s), sob pena de 

extinção pelo pagamento. 1.3 – Intimem-se pessoalmente a parte Autora, 

somente para ciência da expedição do Alvará em seu favor. Somente 

então, venham-me os autos conclusos para prolação de sentença de 

extinção. Sirva-se esta decisão como mandado de intimação. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000934-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

UNIÃO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Manifeste-se a Exequente acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000940-66.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

UNIÃO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Manifeste-se a parte Exequente acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001332-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL OAB - MT6755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo com pedido de 

tutela de urgência movida por Eliana Silva de Araújo em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, objetivando a nulidade do ato de demissão da 

Requerente em razão de sua estabilidade e a ausência de processo 

administrativo disciplinar a garantir a legalidade de sua demissão, com 

consequente retorno ao último cargo ocupado na Secretaria de Estado e 

Fazenda do Estado de Mato Grosso descrito em sua ficha funcional, com 

vencimentos equivalentes. O Requerido apresentou contestação arguindo, 

em preliminar, a incompetência em razão da matéria vez que a Requerente 

era contratada da Secretaria de Estado de Fazenda, mantendo vínculo 

empregatício regido pela CLT, sendo competente a Justiça do Trabalho. 

Preliminar rejeitada no despacho saneador. Como prejudicial de mérito, 

arguiu a prescrição quinquenal, vez que a Requerente teria sido 

contratada em 01/09/1980 tendo se afastado em 1988 para tratar de 

assuntos pessoais, ficando afastada do cargo por 29 anos. Por fim, 

pugnou pelo acolhimento das preliminares suscitadas. A Requerente 

apresentou impugnação refutando os argumentos da defesa. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. A 

Requerente foi contratada em 01/09/1980 para prestar serviços como 

agente administrativo na Secretaria de Fazenda, tendo como último evento 

registrado em seu nome em 13/09/1988. A ação proposta foi em 

05/10/2016 e por ela se pede seja declarada a nulidade do ato de 

demissão em razão de sua estabilidade e a ausência de processo 

administrativo disciplinar para devolver a Requerente ao cargo de direito. É 

manifesta a prescrição da demanda, ex vi do art. 1º do Decreto Federal nº 

20.910/32 que se tem por aplicável in casu independentemente de 

cuidar-se de ato anulável ou nulo, distinção não contida naquele preceito 

legal e que, portanto, descabe fazer para fins de dar-lhe ou não aplicação 

tal qual preleciona Celso Antônio Bandeira de Mello, in verbis: “Já com 

relação à prescrição dos ‘direitos e ações contra a Fazenda Pública’, não 

há qualquer diferença entre nulos e anuláveis. Como bem observou Régis 

Fernandes de Oliveira, não se pode fundar qualquer distinção de efeitos 

entre atos nulos e anuláveis quanto à prescrição da ação de terceiros 

contra a Fazenda. É que o Decreto nº 20.910, de 6.1.32, firmou regra 

geral, estabelecendo-a em 5 anos, sem fazer caso algum de serem nulos 

ou anuláveis os atos que se queira impugnar” (Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros, 11ª ed., 1999, n. 173, pág. 346). E, realmente, a 

respeito pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça até mesmo para casos a envolver penas mais severas 

(demissão): “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, 

nos termos do Decreto nº 20.910/32, o prazo para a propositura da ação 

de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que 

excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes” (STJ, 

AgRg no REsp 1.158.353/ AM, 6ª T., Rel. Min. Rogérgio Schietti Cruz, v.U., 

j. 5.8.14, DJe 19.8.14); e “O acórdão recorrido está em conformidade com 

a jurisprudência desta Corte, que firmou o entendimento de que o prazo 

para propositura de ação declaratória de nulidade de ato administrativo é 

de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos 

termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em 

face de ato nulo. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 

194.271/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 25/10/1999; AgRg 

no REsp 1.167.430/AM, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Quinta 

Turma, DJe 13/12/2010 e AgRg no REsp 1.167.430/AM, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho Quinta Turma, DJe 13/12/2010” (STJ, AgRg no 

REsp 1.228.441/MG, 1ª T., Rel. Min. Benedito Gonçalves, v.u., j. 21.6.11, 

DJe 29.6.11). Em suma, “os atos administrativos gozam dos atributos de 

presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e 

auto-executoriedade (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo 

Brasileiro, 29ª ed., Malheiros, São Paulo, 2004, pp. 158/159). Se o 

interessado os reputa nulos, deve impugná-los no prazo prescricional 

estabelecido no Decreto 20.910/32. O ordenamento, em regra, repudia a 

imprescritibilidade. Não há como dar amparo à tese de que a nulidade pode 

ser declarada judicialmente independentemente do transcurso do prazo 

prescricional” (STJ, AgRg nos EDcl no RMS 23.998/RS, 5ª T., Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, v.u., j. 11.11.08, DJe 1º.12.08). Ou como posto em 

precedente oriundo da jurisprudência bandeirante com remissão a vetusto 

Aresto do Excelso Pretório a par de outros mais recentes do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça (dentre eles, um já anteriormente 

colacionado), in verbis: “A propósito, vale transcrever as observações 

feitas pelo e. Ministro Moreira Alves no julgamento do RE nº 99.936-1/RS (j. 

13/05/1983): ‘De feito, para saber-se se ocorre, ou não, prescrição em 

matéria de nulidade de ato administrativo invocada contra o Poder Público, 

a solução não se encontra na natureza jurídica da ação que visa à 

nulidade se declaratória ou se constitutiva negativa - , mas, sim, em nosso 

direito positivo, no Decreto 20.910, de 6.1.32, que estabeleceu, como 

regra geral, sem fazer qualquer distinção entre nulidade e anulabilidade, o 

prazo de prescrição de 5 (cinco) anos, com relação a quaisquer direitos 

pessoais, como o são os decorrentes de relação de serviço público. (...) E 

é essa, aliás, a jurisprudência pacífica desta Corte, que aplica a 

prescrição quinquenária inclusive às hipóteses como a presente de 

alegação de ofensa a direito pessoal por ato administrativo eivado de 

nulidade’. Anote-se o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EX-POLICIAL RODOVIÁRIO 

FEDERAL. CELETISTA. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N.º 20.910/32. 

IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 

2º, 86 E 458 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 145, INCISOS III E V, DO 

CÓDIGO CIVIL DE 1916, 2.º, INCISOS VI, VII, VIII E PARÁGRAFO ÚNICO, 50 

INCISO I, E § 1.º, 53 E 65 DA LEI N.º 9.784/99. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. DIREITO OU AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA APLICAÇÃO 

DO DECRETO Nº 20.910/32. INCIDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. 

REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. A via especial, 

destinada à uniformização da interpretação da legislação 

infraconstitucional, não se presta à análise de possível violação a 

dispositivos da Constituição da República. 2. O pedido consistente no 

exame da inconstitucionalidade do Decreto nº 20.910/32 é estranho à via 

do especial, porquanto fundado na incompatibilidade entre aquele 

normativo federal e dispositivos da Carta Magna. 3. A suposta afronta aos 

arts. 2º, 86 e 458 do Código de Processo Civil; ao art. 145, incisos III e V, 

do Código Civil de 1916; bem como aos arts. 2º, incisos VI, VII, VIII, e 

parágrafo único, 50, inciso I, 53 e 65 da Lei nº 9.784/99, não foi analisada 

pelo Tribunal a quo, tampouco foi objeto de embargos declaratórios, 

fazendo incidir o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal 

Federal. 3. Não tendo sido efetuado o cotejo analítico nos moldes legais e 

regimentais, ou seja, com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e 

paradigma que demonstrem a identidade de situações e a diferente 

interpretação dada à lei federal, impossível a verificação quanto à 

existência de dissenso pretoriano, o que atrai à espécie a Súmula 284 do 

Pretório Excelso. 4. Visando a ação configurar ou restabelecer situação 

jurídica, o prazo prescricional deve ser contado a partir do momento em 

que o direito foi vulnerado de forma inequívoca. 5. A rescisão do contrato 

de trabalho data de 24/08/1984, mas tão-somente em 24/08/2000 foi 

ajuizada ação ordinária pleiteando a nulidade daquele ato, cumulada com a 

reintegração aos quadros do Departamento Nacional de Estradas de 

Rodagem – DNER – e, portanto, é de se reconhecer a prescrição do 

próprio fundo do direito. 6. Deve ser aplicada a prescrição qüinqüenal, 

prevista no Decreto 20.910/32, a todo qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, não 
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sendo correta, inclusive, a analogia com o Código Civil, por se tratar de 

relação de direito público. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nessa extensão, desprovido.” (REsp 574.123/PR, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 17/12/2010). Ad 

argumentandum tantum, incontroverso que a relação entre eles é de 

contrato de trabalho, sopese que os atos administrativos gozam de 

presunção de veracidade dos fatos neles expostos, cumprindo dessa 

forma à Requerente, e, a contrario sensu, provar a sua falsidade. Não 

cuidou a Requerente de trazer aos autos prova de vinculo diverso, não se 

podendo, dessa forma, atribuir outro que não seja o do constante no 

contrato de trabalho atacado. A Requerente era ocupante de função de 

agente administrativo, de provimento mediante contrato temporário, 

significando, portanto, que fora nomeada para o exercício de função 

pública em caráter provisório, independentemente de concurso, sendo a 

função desempenhada precariamente, pois, quem assim a exerce, 

sujeita-se à exoneração ad nutum. Veja-se a letra do art. 37, inciso II, da 

Constituição Federal: “Art. 37. (...) II - a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 

ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” 

Certo é que o cargo da Requerente é de provimento precário e temporário, 

não criando qualquer vínculo entre ela e a Administração Pública, pois, 

claro seu condicionamento à conveniência e oportunidade administrativa, a 

despeito de qualquer segurança daquele. Ora, os contratados de forma 

precária, sob condição de prestarem serviços públicos em caráter 

temporário têm ciência, desde a designação, da possibilidade de serem 

dispensados ad nutum, a depender da conveniência e da oportunidade da 

Administração Pública contratante. A necessidade temporária ou a 

permanente, porém, imediata, dependem da conveniência e da 

oportunidade administrativas sendo que, ficando a contratação temporária 

à mercê do mérito administrativo, também a dispensa do contratado 

dependerá do poder discricionário da Administração Pública. Assim, 

afastada a necessidade, o contratado poderá ser imediatamente 

dispensado, sem qualquer procedimento administrativo. Isso porque, não 

se trata, no caso, de servidor efetivo, podendo o contratado, em caráter 

temporário, ser desligado de ofício, dispensada a realização de qualquer 

procedimento prévio ou indenização. Frise-se que, a função da 

Requerente encontra-se sujeita ao desligamento ad nutum, visto que o 

caráter precário de sua contratação autoriza a Administração Pública, 

desde que cessada a oportunidade e a conveniência de sua manutenção, 

sua dispensa, não exigindo maiores justificações, pois seu desligamento, 

finda a necessidade temporária, motiva-se no próprio interesse público. 

Dessa forma, a rigor, o contrato temporário revela-se incompatível com o 

instituto da estabilidade, porquanto a permanência no cargo depende, 

essencialmente, da conveniência do superior hierárquico, a serem 

analisadas no âmbito de sua discricionariedade. Posto isto, extingo o 

processo com apreciação do mérito pela ocorrência da prescrição (Art. 

487, inciso II, do CPC c/c Art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32). 

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de 

acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o disposto no 

art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a 

instância “ad quem” para o exame do recurso. Com o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000477-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE MARTA CORREA ANANIAS (AUTOR)

ROBSON BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

LAENIZIA HOLANDA ALENCASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 
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de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009148-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA LEONARDA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Com base nos arts. 319 a 321 do CPC/2015, intime-se a impetrante 

para, sob pena de indeferimento, emendar a inicial, devendo arrolar 

corretamente o polo passivo, indicando a autoridade de quem 

propriamente emanou o ato impugnado. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009241-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE VILMARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, Defiro a assistência judiciária gratuita à parte Autora. Anote-se. 

Versam os autos sobre fornecimento do tratamento de fertilização in vitro 

em favor da parte Autora. Pois bem. A pretensão antecipada não 

comporta acolhimento. Para concessão do pedido antecipatório, é 

imperiosa a verificação dos requisitos previstos no Artigo 300 do Código 

de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que os documentos 

acostados mostram-se inadequados a comprovar, ou ao menos indiciar, a 

existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que 

justifique a medida postulada a realização da fertilização in vitro de 

urgência. Em primeiro lugar, observa-se que, em análise sumária, o caso 

não comporta o acolhimento do pedido antecipado porque, o diagnóstico 

de infertilidade há 02 anos, passou-se mais de um ano até o ajuizamento 

da presente ação (relatório médico). Ademais, inexiste qualquer 

documento ou laudo médico que ateste a necessidade do tratamento de 

imediato, a evidenciar a ausência dos pressupostos autorizadores da 

tutela de urgência do supracitado artigo 300 do diploma processual civil. 

Isso posto, ausentes os requisitos que autorizam a medida antecipatória, 

indefiro o pleito em antecipação de tutela. Cite (m)-se a(s) parte Ré(s) para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335, “caput” c/c 

183 do NCPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento 

oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (NCPC, 

art.139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação 

pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do 

meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009082-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONY NICÁCIO CLEMENTE OAB - MT0018294A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIÓGENES MARCONDES (IMPETRADO)

FRANCISCA LUZIA DE PINHO (IMPETRADO)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado 

por TWI Empreendimentos Tecnológicos Ltda _ ME em face da autoridade 

apontada como coatora a Sra. Francisca Luzia de Pinho – Pregoeira Oficial 

e Sr. Diógenes Marcondes – Secretário de Saúde do Município de Várzea 
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Grande. Pretende a Impetrante a concessão da medida liminar “inaudita 

altera pars”, para declarar a nulidade do Relatório de Avaliação de 19 de 

setembro de 2017 (pela inobservância ao item 10.2 do Edital) e todos os 

atos posteriores a ele, submetendo a Impetrante a nova avaliação da 

prova de conceito, de forma isonômica e imparcial, com a confecção de 

novo Relatório de Avaliação nos moldes do item 10.2 do Edital, dando-se 

sequência no Certame a partir deste ponto; ou a nulidade do Relatório de 

Avaliação de 19 de setembro de 2017 e todos os atos posteriores a ele, 

determinando-se a expedição de um novo Relatório de Avaliação nos 

moldes do item 10.2 do Edital, dando-se sequência no Certame a partir 

deste ponto; ou a suspensão do PREGÃO ELETRÔNICO Nº36 /2017 

MENOR PREÇO GLOBAL, promovido pelo Município de VÁRZEA 

GRANDE-MT, até a decisão final de mérito do presente Mandado de 

Segurança. Pois bem. A concessão da medida liminar em mandado de 

segurança está vinculada à presença dos pressupostos “fumus boni juris” 

e “periculum in mora” (art. 7º, inciso III, Lei nº 12.016/2009). Consoante 

documentação anexada aos autos, verifica-se que ao indeferir o recurso 

da Impetrante a Impetrada fundamentou asseverando que a comissão de 

avaliação multidisciplinar formada pela Secretaria de Saúde atendeu ao 

texto editalício, bem como é suficiente para a compreensão do resultado e 

sua motivação. Assim, tenho que, neste momento, processual, deve 

prevalecer o ato praticado pela autoridade impetrada que, embora 

motivado sucintamente, demonstrou as razões de indeferimento do 

recurso da Impetrante. Destarte, por não vislumbrar, neste momento, 

qualquer ilegalidade no ato administrativo atacado, resta afastado o 

“fumus boni juris” necessário ao deferimento da medida liminar requerida, 

devendo prevalecer, em princípio, a presunção de legitimidade do ato 

administrativo. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Notifique-se a 

autoridade apontada como coatora, com a presente decisão, a segunda 

via da inicial, bem como fotocópia dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 7º, I, 

da Lei 12.016/2009). Expeça-se ofício ao órgão de representação judicial 

da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que 

tome ciência da presente ação e, querendo ingresse no feito (art. 7º, II, da 

Lei 12.016/2009). Decorrido o prazo, com ou sem informações, abra-se 

vista ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, 

dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com ou sem o parecer do 

Ministério Público, voltem os autos conclusos para sentença (art. 12 da Lei 

nº 12.016/2009). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008746-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHENNYF VIEIRA MATOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (IMPETRADO)

 

Vistos, Versam os autos sobre a manutenção do pagamento de benefício 

previdenciário de pensão por morte até a conclusão do curso 

universitário. Passo ao exame do mérito, dispensada a notificação da 

autoridade apontada como coatora, com base no artigo 332, inciso II, do 

CPC, tendo em vista o entendimento da matéria manifestada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo, como se vê da 

Ementa abaixo: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE NA 

HIPÓTESE DE FILHO MAIOR DE 21 ANOS. RECURSO REPETITIVO (ART. 

543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). O filho maior de 21 anos, ainda que 

esteja cursando o ensino superior, não tem direito à pensão por morte, 

ressalvadas as hipóteses de invalidez ou deficiência mental ou intelectual 

previstas no art. 16, I, da Lei 8.213/1991. O art. 16, I, da Lei 8.213/1991 é 

taxativo, não cabendo ao Poder Judiciário legislar positivamente, 

usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes citados: MS 

12.982-DF, Corte Especial, DJe 31/3/08; REsp 771.993-RS, Quinta Turma, 

DJ 23/10/06; e AgRg no Ag 1.076.512-BA, Sexta Turma, DJe 3/8/11.” 

(REsp 1.369.832-SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 

12/6/2013). A pretensão autoral não merece acolhida. A Lei nº 8.213/91 

(Planos de Benefícios) prevê em seu art. 16 um rol de beneficiários do 

Regime Geral da Previdência Social na condição de dependente do 

segurado, a saber: “(...) I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o 

filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (...)” Com efeito, 

atingida a idade limite de 21 (vinte e um) anos, perde o filho não 

emancipado aquela condição de dependente do segurado do Regime Geral 

da Previdência Social e, a não ser que seja inválido, inexiste qualquer 

outra previsão legal que determine a continuidade no pagamento do 

benefício. Assim sendo, o fato de a Impetrante ostentar a condição de 

universitária não lhe conferiria o direito de continuar a receber o valor do 

benefício em questão até que complete os vinte e quatro anos de idade, 

por absoluta falta de previsão legal. A Lei 8213/91 define como 

dependente do segurado o filho até os 21 anos de idade, salvo ser for 

inválido. Neste caso, o benefício é concedido mesmo que ultrapassado 

aquele limite. No caso concreto, não se trata de filho inválido, mas de 

estudante universitário que alega ter direito ao benefício até a conclusão 

do ensino superior. Mas a lei não prevê esse limite. Na verdade, a regra 

constitucional a disciplinar o caso concreto não é aquela do artigo 205, 

mas a especial do § 5º do artigo 195, segundo a qual “nenhum benefício 

ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido 

sem a correspondente fonte de custeio total.” Não existe previsão legal 

para pensão por morte como pretende a Impetrante. Existe sim, a previsão 

para concessão de pensão por morte a filho menor e capaz até os 21 

anos. Caso fosse concedido o benefício, não se trataria de conceder 

pensão por morte de filho menor, previsto em lei, mas um novo benefício, 

qual seja, pensão por morte de filho estudante universitário. Isso contraria 

frontalmente aquela regra de equilíbrio entre o pagamento e o custeio do 

Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Isto posto e tudo o mais que 

dos autos consta, denego a segurança pleiteada. Por consequência, julgo 

o processo extinto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Oficie-se a 

autoridade coatora da prolação desta sentença. Sem custas, nos termos 

do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 

77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

preveem a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção 

do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária 

de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da 

Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. Havendo recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008878-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO SERGIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NEI NARDELLI FILHO OAB - MT20554/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Defiro a assistência judiciária gratuita à parte autora. Anote-se. 

Versam os autos sobre pedido de fornecimento de recursos para o custo 

do período de tratamento fora do berço familiar no valor de R$ 650,00 

decorrente da necessidade de transplante renal não disponibilizado neste 

Estado. Parecer Técnico no NAT no sentido de que o paciente já tem 

processo devidamente autorizado e já se encontra em tratamento em 

Blumenau/SC e que, todos os tramites legais e administrativos dentro das 

prerrogativas da legislação vigente referente ao TFD já estão em curso. 

Pois bem. Vislumbra-se que questão, não se enquadra naquelas que 

autorizam a concessão do instituto da tutela de urgência, porquanto já se 

constata que o Estado vem arcando com as despesas básicas 

necessárias ao tratamento que realiza fora da Unidade Domiciliar – TFD. 

Com isso, não se tem nas alegações do Requerente a verossimilhança 

necessária à concessão da antecipação de tutela. Deste modo, indefiro o 

pedido de antecipação de tutela na forma pretendida. Cite-se a parte Ré 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335, “caput” 

c/c 183 do NCPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(NCPC, art.139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a 

parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da 

revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do 

NCPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 
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357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 

355, NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Comunique-se a 

Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Assessoria de Demandas 

J u d i c i a i s  d a  p r e s e n t e  d e c i s ã o ,  n o  e - m a i l 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008422-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA JOSE SILVA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte Autora. Anote-se. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela de urgência 

ajuizada por Cleuza José Silva de Araújo em face de Estado de Mato 

Grosso. Pretende a parte Autora que seja determinada a renovação do ato 

de nomeação ao cargo para o qual se encontra classificada ao argumento 

de que não foi notificada pessoalmente acerca de sua convocação para 

assumir vaga em concurso público. Assinala que o concurso ocorreu no 

ano de 2010, sendo publicado o Edital nº 005/2009 – SAD/MT, de 27 de 

julho de 2009, o Ato nº 17.850/2014 por meio do Ato nº 20.144/2014, de 

09 de abril de 2014 tornou sem efeito as nomeações dos candidatos que 

não compareceram no prazo legal de posse. O pedido de tutela antecipada 

não comporta acolhimento. O que impera, neste primeiro momento de 

análise da causa é a alegação da própria Autora de que não tomou posse 

no cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômica e Social – Engenheiro 

Elétrico, vez que teve conhecimento do Ato 20.144/2014 que tornou em 

efeito o Ato nº 17.850/2013. Para a concessão de tutela de urgência, 

necessária a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

a tutela de urgência de natureza antecipada somente será concedida 

quando eliminada a hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. “In casu”, não se encontram presentes tais requisitos, porquanto 

para se firmar a probabilidade do direito, necessário, primeiro, o 

preenchimento da hipótese de regularidade documental para, em tese, ser 

dado posse e determinar a nomeação do servidor, já que o Ato nº 

20.144/2014 compreende os candidatos nomeados que não 

compareceram no prazo legal da posse ou os candidatos que tiveram 

negada sua posse. O que há, em sede de cognição sumária, é somente a 

notícia de que a Autora, como classificada de um concurso público, não 

tomou posse em razão da ausência de notificação pessoal. Obtempera-se 

que os atos administrativos, em regra, são dotados das características de 

legalidade e legitimidade e tal presunção, a princípio, não pode ser elidida 

por circunstâncias alheias ao ato. Desse modo, não há elementos a 

conduzir a convicção desse juízo acerca da existência do direito à 

imediata nomeação da servidora para o cargo de Técnico de 

Desenvolvimento Econômica e Social – Perfil Profissional Engenheiro 

Elétrico. Pelas razões expostas, sede cognição sumária e ausentes os 

requisitos legais para a concessão da medida pretendida, indefiro a tutela 

antecipada, com base no artigo 300, §3º, CPC/2015. Cite-se a parte Ré 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335, “caput” 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art.139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em 

que se encontra (art. 355, NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, 

faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do 

NCPC. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008534-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Certifico que, nesta data, impulsiono estes 

autos, intimando a parte Autora para impugnar a contestação, no prazo de 

10 (dez) dias.. 10 de janeiro de 2018 NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: 

(65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 

TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001786-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Manifeste-se o Requerente em 05 (cinco) dias, em termos de 

prosseguimento. No silêncio, intime-se pessoalmente a dar andamento ao 

feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do NCPC. Encontrando-se a parte Requerente em 

lugar incerto e não sabido, autorizo sua intimação por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006360-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA OAB - MT0017678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

GERMANO DE FREITAS SERVICOS LTDA - ME (LITISCONSORTES)

 

Vistos, Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 

do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004443-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TADEU DA SILVA BORGES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA OAB - MT2029/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Recebo os embargos de declaração, pois satisfeitos os requisitos 

de admissibilidade para tanto. No mérito, acolho-os vez que efetivamente 

este Juízo incorreu em omissão no tocante a demora na análise do 

requerimento administrativo junto ao Município de Várzea Grande. Estão 

presentes os requisitos à concessão parcial da medida liminar, para que a 

autoridade proceda a análise dos requerimentos administrativos 

solicitando a sua progressão funcional. No caso concreto, a omissão da 

Administração já se estende por anos e até o presente momento não 

obteve resposta, em evidente afronta à eficiência e à duração razoável do 

processo. Presente, portanto, o fundamento relevante, o perigo na demora 

reside no prejuízo diário que vem sofrendo a parte Impetrante com a 

omissão estatal. Assim, defiro parcialmente a medida liminar pleiteada para 
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determinar que a Autoridade Impetrada responda definitivamente ao 

requerimento administrativo no prazo de dez dias da presente decisão. 

Intime-se a autoridade impetrada desta decisão, pois já prestadas as 

informações, bem como dê-se ciência à pessoa jurídica interessada, nos 

termos da Lei de Mandado de Segurança. Servirá a presente como 

mandado e ofício, devendo ser cumprida pela própria impetrante, juntando 

aos autos cópia do protocolo junto ao órgão responsável no prazo de 48 

horas. Após, já com o parecer do Ministério Público, voltem os autos 

conclusos para a decisão (art. 12 da Lei nº 12.016/2009). Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000940-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

UNIÃO (EXECUTADO)

 

Vistos, Manifeste-se a parte Exequente acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000937-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Vistos, Manifeste-se a Exequente acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000934-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

UNIÃO (EXECUTADO)

 

Vistos, Manifeste-se a Exequente acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005652-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LEAO ORMOND (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Reitere-se a intimação das partes para se manifestarem no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, acerca da proposta de honorários 

apresentada (Id nº 9265091). Prossiga-se o feito nos termos da decisão 

retro. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006605-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ONIL CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para fins de prosseguimento 

da marcha processual, nomeio como PERITO JUDICIAL o médico Dr. João 

Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, que servirá, independentemente de 

compromisso, com finalidade de certificar eventual (in)capacidade 

laborativa da parte autora. Considerando o grau de especialização da Sra. 

Perita, a complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, os 

valores estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 

305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal) arbitro os 

honorários da Perita Judicial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 

Considerando ainda, que a parte autora é beneficiária da Assistência 

Judiciária Gratuita, expeça-se ofício requisitório, independentemente de 

novo despacho, após a realização da perícia e manifestação das partes 

sobre o laudo, nos termos do art. 29, da Resolução nº 

CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo ser observado 

o art. 31, da mesma Resolução. Não concordando o(a) perito(a) 

nomeado(a) em aguardar a expedição de ofício em seu favor, volva-se 

conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada para a vida 

independente? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? d) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

e) A parte autora possui sequela(s) definitiva(s), decorrente de 

consolidação de lesões após acidente de qualquer natureza? (A negativa 

prejudica os quesitos ‘f’ a ‘h’). f) Em caso afirmativo, a partir de quando 

(dia, mês, ano) as lesões se consolidaram, deixando sequela(s) 

definitiva(s)? g) Esta(s) sequelas(s) implica(m) redução da capacidade 

para o trabalho que habitualmente exercia? h) Esta(s) sequelas(s) 

implica(m) em maior esforço para o desempenho da mesma atividade 

exercida à época do acidente? Concedo às partes, o prazo de 15 (quinze) 

dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, bem como a 

apresentação de quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão 

(NCPC, art. 465, § 1º I, II e III). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, intime-se o(a) perito(a) judicial para que indique data da 

realização dos trabalhos, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, tempo hábil 

para a intimação das partes. Encaminhe-se, inclusive, cópia da petição 

inicial, exames médicos e dos quesitos apresentados pelas partes, 

notificando o(a) perito(a) judicial para apresentar o laudo em cartório no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da data agendada para a perícia. 

Marcada data, horário e local da realização da perícia, intimem-se as 

partes. Os assistentes oferecerão os seus pareceres no prazo comum de 

10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intimem-se as 

partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, §1º). Para fiel 

cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008256-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados. Trata-se de 

ação de benefício previdenciário – aposentadoria por idade rural c/c 

pedido de antecipação de tutela liminar inaudita altera pars em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, 

com apoio nos documentos anexados. É a síntese. Fundamento e decido. 

Passo a decidir o pedido de antecipação de tutela. Conquanto as 

alegações formuladas na inicial se revistam de aparente plausibilidade e 

denunciem certa urgência, tenho convicção, de outro lado, de que 

eventual provimento antecipatório no presente caso será inegavelmente 

irreversível, fator que obsta o atendimento do requerimento. Assim, caso o 

magistrado dirigente concedesse a antecipação pretendida seria quase 

impossível reverter-se a situação ao estado anterior caso a sentença 
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fosse de eventual improcedência, o que, além de inadmissível, viola 

frontalmente o que está disposto no § 3º, do art. 300, do NCPC, veja: "A 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, as 

provas carreadas nos autos são insuficientes, por si só, para o 

reconhecimento dessa atividade na fase inicial do processo, devendo ser 

corroboradas com prova testemunhal consistente, colhida sob o crivo do 

contraditório durante a instrução probatória. Posto isso, seja em face do 

preceito citado, seja em virtude do bom senso, entendo bem mais prudente 

conhecer os argumentos e provas de ambas as partes para somente 

depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o que ocorrerá no 

momento da sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada. Concomitantemente, CITE-SE a parte ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

NCPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno à análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Para fiel 

cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo 

no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003096-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Secretário de Segurança do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002695-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003585-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MOLAS MATO GROSSO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de embargos de declaração interposto contra sentença, 

com nítido caráter modificativo que o Embargante, inconformado, busca 

com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende 

ver reexaminada a matéria. Tal pretensão não pode ser acolhida, 

porquanto os embargos declaratórios são cabíveis somente nas hipóteses 

de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do CPC) 

e, inexistindo referidos requisitos, não é possível conferir efeitos 

infringentes ao julgado. As fundamentações dos embargos evidenciam 

que o Embargante pretende a revisão da decisão. Por isso, o meio 

adequado para este fim é o recurso próprio e não os embargos de 

declaração. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002259-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA 

GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de embargos de declaração interposto contra sentença, 

com nítido caráter modificativo que o Embargante, inconformado, busca 

com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende 

ver reexaminada a matéria. Tal pretensão não pode ser acolhida, 

porquanto os embargos declaratórios são cabíveis somente nas hipóteses 

de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do CPC) 

e, inexistindo referidos requisitos, não é possível conferir efeitos 

infringentes ao julgado. As fundamentações dos embargos evidenciam 

que o Embargante pretende a revisão da decisão. Por isso, o meio 

adequado para este fim é o recurso próprio e não os embargos de 

declaração. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028524-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ODETE CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(RÉU)

 

Vistos, Defiro à Autora os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Em 

relação ao Município de Várzea Grande que não é parte interveniente em 

nenhum dos contratos celebrados entre as partes e não pode ser 

responsabilizado pelos alegados vícios de construção e considerando as 

disposições do Novo Código de Processo Civil, com espeque no seu artigo 

10, intime-se a parte Autora para, no prazo de até 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito da ilegitimidade passiva do Município de Várzea 

Grande, em homenagem aos princípios da cooperação e da vedação à 

decisão surpresa. Após, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000113-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDECI DE ALMEIDA AYOLFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. CITE-SE a 

parte ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA 

DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). Após, tendo em vista 

tratar-se de ação de restabelecimento do auxílio-doença, nomeio como 

PERITA JUDICIAL a médica Dra. Michele Taques Pereira Baçan, CRM-MT 

5752, que servirá, independentemente de compromisso, com finalidade de 

certificar eventual (in)capacidade laborativa da parte autora. 

Considerando o grau de especialização do(a) Sr(a). Perito(a), a 

complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, os valores 

estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 305, de 07 

de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal) arbitro os honorários 

do(a) Perito(a) Judicial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 

Considerando ainda, que a parte autora é beneficiária da Assistência 

Judiciária Gratuita, expeça-se ofício requisitório, independentemente de 

novo despacho, após a realização da perícia e manifestação das partes 

sobre o laudo, nos termos do art. 29, da Resolução nº 

CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo ser observado 

o art. 31, da mesma Resolução. Não concordando o(a) perito(a) 

nomeado(a) em aguardar a expedição de ofício em seu favor, volva-se 

conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada para a vida 

independente? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? d) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

Concedo às partes, o prazo de 15 (quinze) dias para arguir o impedimento 

ou a suspeição do perito, bem como a apresentação de quesitos e 

assistentes técnicos, sob pena de preclusão (NCPC, art. 465, § 1º I, II e III). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o(a) perito(a) 

judicial para que indique data da realização dos trabalhos, no prazo mínimo 

de 30 (trinta) dias, tempo hábil para a intimação das partes. Encaminhe-se, 

inclusive, cópia da petição inicial, exames médicos e dos quesitos 

apresentados pelas partes, notificando o(a) perito(a) judicial para 

apresentar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias contados da 

data agendada para a perícia. Marcada data, horário e local da realização 

da perícia, intimem-se as partes. Os assistentes oferecerão os seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (NCPC, 

art. 477, §1º). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002247-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINA MARIA DA SILVA MACENA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Intime-se a parte Autora, na pessoa do seu procurador, para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. No 

silêncio, intime-se pessoalmente a dar andamento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

NCPC. Encontrando-se a parte Requerente em lugar incerto e não sabido, 

autorizo sua intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000341-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

VINICIUS RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA ALMEIDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Intime-se a parte Autora, na pessoa do seu procurador, para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. No 

silêncio, intime-se pessoalmente a dar andamento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

NCPC. Encontrando-se a parte Requerente em lugar incerto e não sabido, 

autorizo sua intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003983-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA KAZUE YAMAGUTI SUMIYOSHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Sobre o pedido de desistência da ação pela parte Autora, 

manifeste a parte Ré, no prazo de até 05 (cinco) dias. A inércia será 

entendida como anuência. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000125-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MACIOLINA DA SILVA JULIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que, 

nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte Autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a decisão de ID 11313898. 

17 de janeiro de 2018 NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA Técnico Judiciário 

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 

TELEFONE: (65) 36888400

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000219-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCOS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Cite-se a 

parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA 
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DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em 

que se encontra (art. 355, NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, 

faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do 

NCPC. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000224-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CLEYTON SIQUEIRA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Cite-se a 

parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA 

DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em 

que se encontra (art. 355, NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, 

faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do 

NCPC. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004222-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ISABEL DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar interesse em prosseguimento da ação, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do NCPC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004348-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE PEREIRA MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar interesse em prosseguimento da ação, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do NCPC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004315-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PRISCA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar interesse em prosseguimento da ação, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do NCPC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002232-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATUZALEM DUARTE ALELUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PRETEL FEITOSA OAB - MT0013368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Converto o feito em diligência e determino a intimação do Autor, na 

pessoa do seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos 

autos a FICHA FUNCIONAL do Autor, qual seja, documento imprescindível 

para julgamento da ação. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000875-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA SA (AUTOR)

RODOLFO JORGE RODRIGUES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. 

Juntou documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos 

antecedentes históricos da conversão dos vencimentos para a URV. 

Sustentou competir a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao 

final, protestou pela improcedência do pedido inicial. Não houve réplica. É o 

relatório. Decido. O feito em questão comporta o julgamento antecipado, 

nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito. Ao 

contrário do que vinha decidindo, assim como, consoante posicionamento 

firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado, entendo por 

desnecessária a produção de prova pericial quando a sentença 

determinar a apuração de eventual defasagem em fase de liquidação de 

sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de 

direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 
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fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas 

salariais pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do 

Município de Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 
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EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000074-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHNOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que o Autor foi diagnosticado com cardiopatia isquêmica crônica, 

necessitando de intervenção cirúrgica – tratamento angioplastia para 

implantação de 02 stents farmacológicos. Devidamente citado, o Requerido 

deixou de apresentar manifestação. O Autor manifestou (ID 8734044), 

informando que o requerido cumpriu a decisão. É o relato do que importa. 

Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento em seu atual 

estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de direito, 

prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da mesma 

forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a realização de 

provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi confessado, se não é 

controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem 

cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475). No 

mérito, o pedido esboçado pela parte Requerente merece acolhimento. De 

acordo com o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Além do mais, consta nos autos a 

necessidade do procedimento de angioplastia para implantação de 02 

stents farmacológicos. Não há que se falar em resolução sem julgamento 

de mérito, pois o que se pretendia era o adequado tratamento de saúde e 

com sua concretização houve reconhecimento da procedência do pedido. 

Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação e por 

consequência torno definitiva, a medida antecipatória concedida, 

deixando, contudo, de condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação 

pleiteada tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Sem 

custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos 

honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas 

pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte 

sucumbente. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos 

a instância “ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a 

sujeição da presente sentença ao reexame necessário, diante do 

reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, II (500 salários mínimos de 
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condenação para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias 

e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos 

Estados) do NCPC. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Nada sendo postulado, 

arquivem-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002909-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BRUGNOLI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Tendo em conta a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente, julgo 

extinto o feito sem resolução de mérito, em razão de carência 

superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigo 950, ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004478-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLLOS EMANUEL ALMEIDA CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCINDA DE ALMEIDA OAB - 603.817.871-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que foi vítima de acidente automobilístico, encontrando-se em 

estado gravíssimo e entubado, necessitando de UTI com urgência. 

Devidamente citados, as Requeridas apresentaram contestação. Em 

seguida, o autor apresentou a impugnação informando que houve o 

cumprimento voluntário, pugnando pela extinção do processo. É o relato 

do que importa. Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento 

em seu atual estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de 

direito, prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da 

mesma forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a 

realização de provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi 

confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo provado 

nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro 

Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, 

p. 475). No mérito, o pedido esboçado pela parte Requerente merece 

acolhimento. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal dispõe 

que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. Além do mais, consta nos 

autos a necessidade da transferência do Autor para a UTI. Não há que se 

falar em resolução sem julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o 

adequado tratamento de saúde e com sua concretização houve 

reconhecimento da procedência do pedido. Isto posto, julgo procedente, 

em parte, os pedidos desta ação e por consequência torno definitiva, a 

medida antecipatória concedida, deixando, contudo, de condenar o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande na obrigação pleiteada 

tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Sem custas 

processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários 

advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo 

direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença 

ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 

496, § 3º, II (500 salários mínimos de condenação para os Estados, o 

Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e 

os Municípios que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada 

em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005823-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE JESUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SUS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte Autora, na pessoa do seu procurador, para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. No 

silêncio, intime-se pessoalmente a dar andamento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

NCPC. Encontrando-se a parte Requerente em lugar incerto e não sabido, 

autorizo sua intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000082-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO ORBEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em conta a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente 

informado no processo, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, em 

razão de carência superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c 

artigo 950, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003761-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDJAIME OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

ELAINE SENE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA OAB - MT0015415A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CUIABA 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

 

Vistos, Intime-se a parte Autora, na pessoa do seu procurador, para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. No 

silêncio, intime-se pessoalmente a dar andamento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

NCPC. Encontrando-se a parte Requerente em lugar incerto e não sabido, 

autorizo sua intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001778-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, JOÃO BATISTA DE CAMPOS CURADO propôs “Ação de Benefício 

Previdenciário – Aposentadoria Por Idade Rural c/c Pedido de Antecipação 

de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars”, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, a concessão do 

benefício previdenciário - aposentadoria por idade, pelo exercício da 
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atividade de trabalhadora rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira, com apoio de documentos. Indeferida a 

antecipação de tutela. A parte Requerida alegou a ausência de prova do 

exercício de atividade rural no período de carência exigido, não se 

enquadrando na categoria de segurados especiais. Por fim, requer a 

improcedência do pleito e junta documentos. A parte Requerente 

apresentou contestação refutando os termos da contestação e ratificando 

os pedidos contidos na inicial. Realizada audiência de instrução e 

julgamento e colhidas às provas orais, foi dada oportunidade à parte 

Requerente para manifestação, tendo reiterado os termos da inicial. A 

parte Requerida, por sua vez, não compareceu ao ato, concluindo-se, 

assim, todo o procedimento indispensável ao julgamento do feito. É o 

relatório. Decido. Conforme o art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher. De acordo com as provas documentais e testemunhais produzidas 

nos autos, a parte autora demonstrou possuir, à época da propositura da 

ação, 73 anos de idade, como se infere especialmente do seu documento 

de identidade anexo. Resta analisar, pois, se no ano em que completou a 

idade mínima indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em 

número de meses idêntico à carência do benefício, que no caso em 

apreço deve ser de 132 meses, ou 11 (onze anos), à luz do que 

prescreve o art. 142 c/c art. 143, da Lei nº 8.213/91, valendo registrar, a 

respeito desses outros requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca 

do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de prova documental 

sobre a atividade rural em regime de economia familiar. Afinal, a própria Lei 

Federal em apreço, em seu artigo 55, § 3º, estabelece que a prova 

exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também verificado 

na Súmula nº 149, do Superior Tribunal de Justiça. Demonstrado nos autos 

que a parte autora não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com 

documentos comprobatórios da sua atividade campesina durante o 

período de carência (11 - onze anos), vez que juntou aos autos cópia da 

certidão de casamento, realizado há mais de 51 anos (26/03/1966), onde 

se vê averbada a profissão de lavrador. A prova oral foi registrada em 

meio audiovisual, onde foram ouvidas a autora e duas testemunhas. Em 

depoimento pessoal a parte Requerente alega ter 74 anos de idade; que 

tinha um pedacinho de terra que foi cedido por um senhor que o mesmo 

pudesse trabalhar; trabalha desde os 12 anos; plantava rocinha e que 

nunca trabalhou em outra atividade; recebe o benefício de amparo social. 

A testemunha, Hélio Figueiredo de Campos declara ter 50 anos e conhece 

o autor desde criança; o pai da testemunha era vizinho de sítio do autor; o 

autor trabalhava na roça, um pedaço de terra cedido pelo dono da terra; 

não soube informar o nome da pessoa que cedeu a terra. A segunda 

testemunha, Jalme Santana de Figuereido declara ter 50 anos e conhece o 

Autor desde criança; seu pai tinha terra perto das terras do autor; que o 

autor vivia de roça, roça manual e não sabe quem era dono das terras em 

que o autor trabalhava. Os depoimentos, do autor e das testemunhas, 

além de vagos e imprecisos, são frágeis, não conduzem ao 

convencimento sobre o trabalho em regime de economia familiar por tempo 

suficiente à obtenção do benefício. Frisa-se, ademais, que o requerido 

trouxe o documento de Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), 

onde informa que o autor possui vários vínculos urbanos no serviço 

público: 08/02/1999 a 12/1999 - Estado de Mato Grosso; 01/06/2000 a 

12/2000 – Estado de Mato Grosso; 22/01/2005 a 01/04/2005 – Município de 

Várzea Grande-MT; 26/12/2005 a 01/2006 – Estado de Mato Grosso. 

Dessa forma, diante da fragilidade e insuficiência do conjunto probatório, 

não se pode reconhecer a condição de rurícola da parte autora, pois não 

restou provado o exercício de atividade rural em regime de economia 

familiar pelo período correspondente à carência, portanto, não há como 

conceder a aposentadoria especial por idade pleiteada. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. RURÍCOLA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

INIDÔNEA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INFIRMADO PELAS DEMAIS 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO 

DO BENEFÍCIO COM BASE UNICAMENTE NA PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não se prestam como necessário início 

razoável de prova material do labor rural documentos confeccionados em 

momento próximo ao ajuizamento da ação ou ao implemento do requisito 

etário, em especial quando não encontram sintonia com o conjunto 

probatório dos autos. 2. Não é admissível o reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade rural em prova exclusivamente testemunhal. 3. 

Considerado o caráter social que permeia o Direito Previdenciário, a coisa 

julgada opera efeitos secundum eventum litis ou secundum eventum 

probationis, permitindo a renovação do pedido, ante novas circunstâncias 

ou novas provas. Precedentes. 4. Apelação a que se nega provimento.” 

(AC 0019721-30.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.638 de 

14/01/2015). Subsumida a hipótese dos autos aos argumentos supra, a 

hipótese é de indeferimento do benefício. Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOÃO BATISTA DE 

CAMPOS CURADO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL INSS. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da 

causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o 

disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os 

autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Com o trânsito em 

julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000209-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELOMENO BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de aposentadoria por idade rural. Devidamente citada, a parte 

contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da inicial. 

Apresentada réplica à contestação. Em instrução foi ouvida a parte Autora 

e inquirida duas testemunhas arroladas pela parte Autora. Consta dos 

autos que a parte Autora apresentou o requerimento administrativo do 

benefício, NB 1761636852, que foi indeferido. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Considerando que o feito encontra-se regularmente 

instruído, tendo ambas as partes, peticionado, requerendo a ratificação 

das provas constantes nos autos, passo a decidir. Conforme o art. 39, I, 

da Lei nº 8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é concedido 

mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor 

rural em regime de economia familiar, através de prova material plena ou 

por prova testemunhal, além da comprovação da idade superior a 60 anos 

para homem e 55 anos para a mulher. De acordo com as provas 

documentais e testemunhais produzidas nos autos, a parte autora 

demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 61 anos de idade, 

como se infere especialmente do seu documento de identidade. Resta 

analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima indispensável 

ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses idêntico à 

carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 meses, ou 

15 (quinze anos), à luz do que prescreve o art. 142 c/c art. 143, da Lei nº 

8.213/91, valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o 

entendimento jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e 

aos indícios de prova documental sobre a atividade rural em regime de 

economia familiar. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a 

parte Requerente juntou a sua certidão de casamento, onde se vê 

averbado o início da prova material, consistente profissão de lavrador. A 

prova oral foi registrada em meio audiovisual, onde foram ouvidas a parte 

requerente e duas testemunhas. Em depoimento pessoal a parte 

Requerente alega possuir 62 anos, que sempre trabalhou na roça em 

“Vacaria”, trabalhava meio a meio, inquirido pelo MM Juiz acerca de ter 

trabalhado em duas empresas, o autor confirmou. A testemunha, Bernardo 

Justiniano dos Santos; declara que mora em Várzea Grande e conhece o 

Autor de “Vacaria”, que o Autor trabalha com roça; plantava na terra de 

Antônio José, roça pequena e o serviço era braçal. A segunda 

testemunha, Belmira Maria Campos da Costa; declara que conhece a 

autora há 30 anos; que o Autor trabalhava em um sítio em “Vacaria”, 

plantava arroz, feijão, milho e mandioca. Lado outro, da análise do Sistema 

CNIS juntados nos autos pela parte ré, comprova, o vínculo empregatício 
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da parte autora no período de 02/1998 à 01/2004 para José Maria Borges 

de Souza/Nucleo Col Mata Grande; de 13/09/2007 à 18/10/2008 para 

Organização Soares Administradora de Serviços Ltda - ME. Dessa forma, 

a qualificação de rurícola, constante no documento acima assinalado, não 

pode ser confirmada, posto que restasse comprovado que a parte 

requerente era trabalhador urbano, desvinculado da atividade agrícola, 

durante o período de carência para a concessão do benefício pleiteado, o 

que por si só descaracteriza o exercício da atividade rural em regime de 

economia familiar, uma vez que a prova material consistiu em documentos 

consistente na certidão de casamento em que informa a profissão do 

autor como lavrador. Não se pode reconhecer a condição de rurícola da 

parte Requerente, pois não restou provado o exercício de atividade rural 

em regime de economia familiar pelo período correspondente à carência, 

portanto, não há como conceder a aposentadoria especial por idade 

pleiteada. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS DA 

LEI 8.213/91. ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA. CNIS 

COMPROVANDO VINCULOS URBANOS. PERÍODO CONSIDERÁVEL. 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONFIRMAÇÃO DA 

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO. 1. O benefício da 

aposentadoria rural por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, por meio de prova material plena ou por prova testemunhal 

baseada em início de prova documental, na forma do art. 39, I, da Lei 

8.213/91, bem como a idade superior a 60 (sessenta) anos para homem e 

55 (cinquenta e cinco) anos para mulher. 2. Como início razoável de prova 

material, a que se refere o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, a parte autora 

juntou aos autos: certidão de seu casamento, celebrado em 01/07/1968, 

na qual os nubentes constam qualificados como lavrador e doméstica; 

cartão de filiação a associação rural, sem anotação da data de admissão; 

e ITR (2001 a 2006) de imóvel rural, denominado Fazenda Brejão, em nome 

de seu cônjuge. 3. No caso, contudo, referida documentação não pode 

ser aproveitada, pois o INSS apresentou CNIS, em nome do esposo da 

requerente, constando vínculo urbano, por longo período (09/01/1976 a 

18/09/2003), o que descaracteriza a condição de trabalhador rural que a 

lei quis amparar, uma vez que a prova material consistiu em documentos 

com menção ao ofício do cônjuge. 4. O cartão de filiação da parte autora a 

sindicato rural, com data de admissão em 18/08/2003, não pode ser 

considerado como início de prova material, pois a associação da 

requerente ao sindicato se deu 12 (doze) dias antes da data do 

implemento do requisito etário (30/08/2003). 5. É de se ver, ainda, que as 

guias de recolhimento das contribuições sindicais foram emitidas em: 

01/03/2004, 18/03/2005, 06/02/2006 e 09/02/2007, ou seja, posteriormente 

à época em que a parte autora completou 55 (cinquenta e cinco) anos e 

em momento contemporâneo ao ajuizamento da presente ação (data: 

31/05/2007). 6. Não se admite prova exclusivamente testemunhal para a 

comprovação do exercício de atividade rural (Súmulas 149 do STJ e 27 do 

TRF da 1ª Região). 7. Ausente conjunto probatório harmônico a respeito do 

exercício de atividade rural, a parte autora não tem direito à aposentadoria 

rural por idade, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos 

na Lei 8.213/91, para a obtenção do referido benefício. 8. Apelação da 

parte autora a qual se nega provimento.” (AC 0065769-23.2009.4.01.9199 

/ MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 p.65 de 18/08/2014). Subsumida a hipótese dos autos aos 

argumentos supra, a hipótese é de indeferimento do benefício. Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

FELOMENO BATISTA DA COSTA em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL INSS. Condeno a parte Requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do 

valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e 

observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Com 

o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. P. 

R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000049-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de Pensão por Morte rural. Devidamente citada, a parte contrária 

apresentou contestação, impugnando todos os termos da inicial. 

Apresentada réplica à contestação. Em instrução foi ouvida a parte Autora 

e inquirida duas testemunhas arroladas pela parte Autora. Consta dos 

autos que a parte Autora apresentou o requerimento administrativo do 

benefício, NB 1741778163, que foi indeferido. É o relatório. Decido. Pleiteia 

a parte Requerente a concessão do benefício de pensão por morte de 

trabalhador rural ante o falecimento de seu esposo. O benefício de pensão 

por morte pressupõe: a) o evento morte; b) a comprovação da qualidade 

de dependente; c) a qualidade de segurado do pretenso instituidor, ao 

tempo do óbito (art. 74 da Lei 8.213/91). O evento morte está comprovado 

pela certidão de óbito e bem assim a qualidade de dependente da parte 

Requerente em relação à “de cujus” (fl. 10), mas não está demonstrado 

nos autos que ela mantinha qualidade de segurado especial quando veio a 

óbito. Nos termos do art. 26, da Lei 8.213/91, a pensão por morte não 

depende de carência. Contudo, é necessário que se prove a qualidade de 

segurado do “de cujus” quando foi a óbito. Foram apresentados os 

seguintes documentos: certidão de casamento, realizado há mais de 55 

anos (31/07/1962), na qual consta sua profissão como lavrador, condição 

essa, em tese, extensível à esposa; e Certidão de Óbito. Apesar da 

existência de início de prova material do trabalho rural, a prova 

testemunhal não foi capaz de corroborar a qualidade de segurado 

especial rural do instituidor. Destaco que os depoimentos da autora e das 

testemunhas foram frágeis, não servindo para corroborar o início de prova 

material anexada aos autos, o qual transcrevo, que considero importante 

para o deslinde da ação: Em depoimento pessoal a autora alega que seu 

esposo sempre foi lavrador. A testemunha, Nilo Pereira Leite declara ter 

62 anos, conhece a autora e o esposo da região do Sucuri, não sabe 

quando a autora saiu lá do Sucuri; que até o ano de 2014 a autora e seu 

esposo plantavam roça nas terras do sogro da autora. A segunda 

testemunha, João de Barros declara ter 66 anos de idade; conhece a 

autora e seu esposo; que eles plantavam roça até 2014 quando o esposo 

da autora faleceu; que o serviço era braçal. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. RURÍCOLA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

INIDÔNEA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INFIRMADO PELAS DEMAIS 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO 

DO BENEFÍCIO COM BASE UNICAMENTE NA PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não se prestam como necessário início 

razoável de prova material do labor rural documentos confeccionados em 

momento próximo ao ajuizamento da ação ou ao implemento do requisito 

etário, em especial quando não encontram sintonia com o conjunto 

probatório dos autos. 2. Não é admissível o reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade rural em prova exclusivamente testemunhal. 3. 

Considerado o caráter social que permeia o Direito Previdenciário, a coisa 

julgada opera efeitos secundum eventum litis ou secundum eventum 

probationis, permitindo a renovação do pedido, ante novas circunstâncias 

ou novas provas. Precedentes. 4. Apelação a que se nega provimento.” 

(AC 0019721-30.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.638 de 

14/01/2015). Assinalo, ainda, que verificando da documentação acostada 

aos autos pelo Requerido, verifico que a autora já recebe o benefício de 

Amparo Social ao Idoso, bem como o falecido marido da autora também 

recebia o benefício de Amparo Social ao Idoso, benefício esse que não 

pode cumular com a pensão por morte conforme a autora pleiteia. A 

circunstância do de cujus receber amparo social não enseja a conversão 

em pensão por morte, eis que o amparo social não gera direitos aos 

dependentes do segurado, haja vista a sua natureza personalíssima. 

Desse modo, não ficou comprovada qualidade de trabalhadora rural de 

Maria do Rosário Santos de Almeida, necessária para a concessão do 

benefício pleiteado. Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados por MARIA DO ROSÁRIO SANTOS DE ALMEIDA em 

face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 
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advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o 

art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o disposto no art. 98, § 3º, do 

NCPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. No mais, 

havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso. Com o trânsito em julgado e observado as 

formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 449865 Nr: 11845-84.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY APARECIDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Shirley Aparecida Alves da Silva ajuizou ação de cobrança em face do 

Município de Várzea Grande, alegando, em síntese, que foi contratada 

temporariamente do período de 10/10/2007 a 18/10/2012. Assinala que 

houve sucessivas prorrogações de contratos, alegando a nulidade dos 

contratos temporários, com o pagamento das verbas rescisórias 

concernentes ao 13º salário, férias anuais acrescidas de 1/3, bem como o 

recolhimento do FGTS.

Citado, o Município de Várzea Grande contestou o pleito, impugnando o 

valor da causa ante a ausência de pedido determinado e incompetência 

absoluta em razão do valor da causa. Como prejudicial de mérito, arguiu a 

prescrição quinquenal. No mérito, alegou a ausência de nulidade do 

contrato temporário. Ao final, suplicou pela improcedência do pleito autoral.

Impugnação à contestação às fls. 73/81, ratificando os termos da inicial.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de 

maior dilação probatória.

Afasto as preliminares arguidas. A impugnação ao valor dado à causa não 

prospera, pois é mera referência que não vincula o juízo. O pedido é 

ilíquido e a apuração de eventual quantum debeatur dependerá de planilha 

de cálculos, a ser elaborada em fase de cumprimento de sentença e 

ainda, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e 

julgar as causas em que, havendo sentença ilíquida, o proveito econômico 

postulado pela parte Requerente pode ultrapassar o valor de sessenta 

salários mínimos, previsto no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09.

No mérito, a parte Requerente requer a nulidade dos contratos temporários 

do período de 10/10/2007 a 18/10/2012, o pagamento das férias 

acrescidas de 1/3 constitucional, o pagamento do 13º salário do período 

de 01/04/2012 a 18/12/2012, bem como o reconhecimento do direito ao 

recebimento de salário não pago do período de 19/10/2012 a 28/02/2013.

Residindo o cerne da controvérsia na averiguação dos direitos da parte 

Requerente receber as verbas trabalhistas, impõe-se o equacionamento 

da questão.

A relação jurídica existente entre as partes é inconteste, revelada nos 

documentos coligidos aos autos, onde constam a vida funcional, os 

demonstrativos de pagamentos, certidão de tempo de contribuição, 

evidenciando a relação contratual.

Segundo prevê o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, a investidura 

em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, sendo que a “lei estabelecerá os 

casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público”, consoante prescreve o 

inciso IX, do mesmo dispositivo constitucional.

O doutrinador Alexandre de Moraes ao estudar o tema, ensina:

“(...) três são os requisitos obrigatórios para a utilização dessa exceção, 

muito perigosa, como diz Pinto Ferreira, por tratar-se de uma válvula de 

escape para fugir à obrigatoriedade dos concursos públicos, sob pena de 

flagrante inconstitucionalidade: excepcional interesse público; 

temporariedade da contratação; hipóteses expressamente previstas em 

lei.” (Direito Constitucional, 16ª edição, Atlas, 2004).

E que: “A última categoria é a dos servidores públicos temporários, os 

quais, na verdade, se configuram como um agrupamento excepcional 

dentro da categoria geral dos servidores públicos. A previsão dessa 

categoria especial de servidores está contemplada no art. 37, IX, da CF, 

que admite a sua contratação por tempo determinado para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público. A própria leitura 

do texto constitucional demonstra o caráter de excepcionalidade de tais 

agentes. Entretanto, admitido o seu recrutamento na forma da lei, serão 

eles considerados como integrantes da categoria geral dos servidores 

públicos.” (obr. cit., p. 482).

Nenhuma é a dúvida, como se observa, de que o requerente, ao ser 

contratado para exercer a função de agente administrativo passou a ser 

tida como integrante da categoria dos servidores públicos, sendo a sua 

contratação regida, portanto, não pelas normas trabalhistas previstas na 

CLT, como pretende, mas sim pelas de natureza pública, cabendo-lhe, 

além do FGTS, as verbas devidas a esta categoria e garantidas pelo art. 

39, § 3º e art. 40, § 13º, ambos da Constituição Federal, que assim 

normatizam:

“Art. 39: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 

conselho de política de administração e remuneração de pessoal, 

integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.”

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no 

art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, 

podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a 

natureza do cargo o exigir.”

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

 (...)

“§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro 

cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de 

previdência social.”

Tem-se, assim, que a parte requerente faz jus ao recebimento das verbas 

taxativas do referido art. 39, § 3º, da Carta Constitucional, quais sejam:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 

atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 

transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 

preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer 

fim;

(...)

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 

remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor 

da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

(...)

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa 

renda nos termos da lei;

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 

quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a 

redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

(...)

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 

cinqüenta por cento à do normal;

 XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 

mais do que o salário normal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a 

duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 

específicos, nos termos da lei;

(...)

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 

saúde, higiene e segurança;
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(...)

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 

critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.”

Como se observa, ao contrário do afirmado pelo Requerido, ainda que 

contratado sem a realização do devido concurso público, a parte 

Requerente faz jus à remuneração respectiva pelo trabalho prestado, 

como, por exemplo, às parcelas referentes às férias proporcionais anuais, 

acrescidas do terço constitucional, bem como o 13º salário proporcional, 

exatamente como prevista no art. 7º, VII e XVII, da CF, sob pena de 

enriquecimento sem causa do ente público.

A própria Lei Municipal nº 2.613/2003 que dispõe sobre a contratação 

temporária, prevê em seu art. 10 que “os contratados nos termos desta 

Lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono e décimo 

terceiro, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato 

Normativo.”

Estendendo-se ao servidor contratado temporariamente os direitos sociais 

previstos no art. 7º, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, 

como se vê das transcrições acima, e não estando incluído no rol taxativo 

do referido artigo a indenização em dobro das férias não recebidas, nem 

mesmo o aviso prévio por serem exclusivos do regime celetista, a 

Requerente não tem direito ao recebimento de tais verbas, sendo esse o 

entendimento da jurisprudência, segundo se infere da seguinte 

transcrição:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO - AUXILIAR 

OPERACIONAL DE SAÚDE - PRORROGAÇÃO VERBAL DE CONTRATO 

POR PRAZO DETERMINADO - ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

INDEMONSTRADA SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO - VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - VÍCIO QUE 

A T I N G E  A  P R Ó P R I A  N A T U R E Z A  D A  R E L A Ç Ã O 

JURÍDICO-ADMINISTRATIVA - NULIDADE DO CONTRATO - 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

IMPOSSIBILIDADE - GARANTIAS LABORAIS MÍNIMAS - DEPÓSITO DO 

FGTS - RE 596478/RR - SÚMULAS 363/TST E 444/STJ - PERCEPÇÃO DOS 

VALORES DO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS - CÔMPUTO 

EM DOBRO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS - IMPOSSIBILIDADE - SANÇÃO 

NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AVISO PRÉVIO E 

ANOTAÇAO NA CTPS - INCIDÊNCIA RESTRITA AS RELAÇÕES 

CELETISTAS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (...). Em se tratando de relação 

jurídico-administrativa, não se aplica a multa do FGTS, o cômputo em dobro 

de férias não gozadas, aviso prévio e anotação na CTPS, cuja incidência 

se restringe às relações celetistas (...).” (TJMT - Apelação/Reexame 

Necessário 109569/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 3ª Câmara Cível, 

Julgado em 26.08.2014, Publicado no DJE 02.09.2014).

Não procede o pedido de recebimento dos salários não pagos do período 

de 19/10/2012 a 28/02/2013 até porque as renovações contratuais foram 

até 18/10/2012.

No que tange ao FGTS, verifico que a contratação temporária perdurou 

por vários anos, desvirtuando-se em sua finalidade e transformando-se 

em verdadeira admissão da parte Requerente para os serviços públicos 

sem a imprescindível realização de concurso público, violando-se, assim, 

de maneira flagrante, a norma constitucional prevista no art. 37, II, 

gerando, pois, contratos nulos, os quais assim declaro, de ofício, nos 

termos do art. 166, IV, c/c art. 168, parágrafo único, do Código Civil.

A nulidade dos contratos de trabalho, nesses casos, conduz ao 

entendimento de ocorrência de culpa recíproca por parte do contratante e 

do contratado, assegurando ao trabalhador o direito à percepção salarial, 

inclusive ao levantamento do depósito referente ao FGTS, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme entendimento mais recente do 

Supremo Tribunal Federal, que deve ser somado à posição um pouco 

anterior de que “é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 

7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos 

moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente 

quando o contrato é sucessivamente renovado” (AI 767.024-AgR – rel. 

Min. Dias Toffoli – 1ª Turma – DJe 24.04.2012):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 

NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 

8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 

8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao 

salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário 

ao qual se nega provimento.” (STF - RE 596478/RR – Tribunal Pleno – Rel. 

Min. Ellen Gracie – rel. para acórdão Min. Dias Toffoli – j. 13.06.2012 – Dje 

01.03.2013).

Outros julgados mais recentes do STF, decorrentes do entendimento 

adotado a partir da decisão visualizada acima:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016 ).

Ou seja, nos termos do entendimento da Suprema Corte o servidor teria 

direito a eventual saldo de salário, além de se aplicar aos casos de 

contratação irregular ainda o art. 19-A da Lei 8.036/90, o qual preconiza:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador 

cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no 

artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao 

salário.”

No mais, existe súmula do TST (363) que estabelece o que deve ser pago 

em contratos nulos, vejamos:

“CONTRATO NULO. EFEITOS (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 

21.11.2003. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem 

prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 

37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da 

contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, 

respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos 

depósitos do FGTS.”

Observe-se que o TST reconhecia apenas a contraprestação dos 

serviços realizados, tendo em vista a impossibilidade de total restituição 

das partes ao estado anterior à contratação, especialmente o trabalhador, 

que não tem como reaver o esforço despendido. Os depósitos do FGTS 

foram acrescidos ao texto da Súmula depois da vigência do art. 19-A, 

introduzido na Lei n 8.036/1990 pela Medida Provisória nº 2.164/2001, 

estabelecendo que tais depósitos são devidos mesmo no caso de nulidade 

contratual decorrente do desrespeito ao princípio do concurso público, 

"quando mantido o direito ao salário".

Assim, faz jus ao percebimento do FGTS nos termos acima expostos.

Diante do exposto, reconhecido o contrato nulo com efeito “ex tunc”, e 

pelo que consta dos autos, julgo procedente, em parte, o pedido de FGTS 

face a nulidade do contrato de trabalho dos anos de 2011 a 2012, fazendo 

jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, bem como ao 

pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário do 

período de 2011 e 2012; durante o período laborado observada a 

prescrição quinquenal do Art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, sobre os quais 

devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba era 

devida e juros de mora a partir da citação. Declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte 

sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 
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termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 

8% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em 

vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para 

as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. II).

Por imposição do disposto no artigo 496, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, submeto a sentença ao 

reexame necessário pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3º, inciso III, do NCPC), 

independentemente de eventuais recursos voluntários.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 330722 Nr: 27016-86.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO SANTANA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida perlo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente da parte final da sentença a 

seguir transcrita: “(...) Transitada em julgado a decisão, à parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos 

previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.”

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 250780 Nr: 10075-66.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINDA DA GLORIA GOMES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo a parte autora já manifestado quanto o aproveitamento das provas 

já realizadas nos autos, determino a intimação da parte Ré para manifestar 

sobre interesse em produzir provas, bem como sobre o aproveitamento da 

prova oral já produzida, considerando a costumeira ausência da parte Ré 

e observando-se o princípio da cooperação e a ausência de prejuízo.

Havendo interesse, voltem-me conclusos para deliberações. Outrossim, 

com decurso do prazo sem manifestação para produção de provas, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias apresentarem as 

alegações finais.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 290756 Nr: 10403-25.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTONIEL BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movida por Otoniel Barbosa e 

Edgard Gomes de Carvalho contra o Município de Várzea Grande em que 

os Exequentes concordaram com os cálculos apresentados pela parte 

Executada, conforme ciente aposto e aliada a ausência de insurgência no 

prazo legal.

É cediço que, nas execuções contra a Fazenda Pública, para o 

adimplemento de obrigação de pagar quantia certa, expedir-se-á o 

Precatório ou Ofício Requisitório de Pagamento em favor da parte credora, 

conforme inteligência do art. 535, § 3º, I e II, do CPC.

In casu, os Exequentes concordaram com os cálculos apresentados pelo 

ente municipal, razão pela qual a homologação desses cálculos é medida 

que se impõe.

Posto isto, homologo os cálculos apresentados às fls. 141/142, na cifra de 

R$ 7.061,54 e R$ 1.164,20, em benefício de Otoniel Barbosa e Edgard 

Gomes de Carvalho, para os devidos fins de direito.

Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.

Cumprido o exposto acima, expeça-se RPV com as cautelas de estilo. No 

caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 318130 Nr: 14503-86.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Analisando o pedido de habilitação formulado às fls. 98/101 pelos 

sucessores de Rosalina Silva Santos, entendo que a substituição da parte 

falecida pelos mesmos somente deverá ser admitida nos casos de 

inexistência de bens a inventariar, caso contrário, a substituição deverá 

ser pelo espólio.

Assim, deve(m) o(s) pretenso(s) sucessor(es), no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido de habilitação formulado:

a) Havendo bens a inventariar, comprovar a existência de espólio do 

exequente, indicando e qualificando o inventariante, nos termos dos 

artigos 75, inciso VII e 618, I, do NCPC;

b) No caso de inexistência de bens a inventariar ou tendo encerrado 

eventual processo de inventário, apresentar certidão negativa de 

inventário ou de encerramento do inventário ou declaração da inexistência 

de inventário extrajudicial firmada pelos sucessores;

Cumprida a determinação acima, intime-se a parte Ré para se pronunciar 

acerca do pedido de habilitação, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 690 do 

CPC). Em seguida, voltem os autos conclusos, imediatamente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 340650 Nr: 8448-85.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSE SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA 

- OAB:7693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por 

Invalidez.

Decisão deferindo a tutela provisória de urgência.

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial.

Apresentada réplica à contestação.

Laudo pericial.

É o breve relato. Decido.

A qualidade de segurado encontra-se devidamente comprovada.

O laudo médico pericial atesta que a parte Autora é portadora de neurite 

óptica direita desde 2008; com restrição a atividade de motorista de forma 

remunerada pela deficiência visual à direita; podendo desempenhar 

atividade que não exija acuidade visual como requisito indispensável, 

como ajudante de carga e descarga; usa lentes corretivas no olho 

esquerdo; grau de instrução nível médio incompleto; apresenta capacidade 

laboral residual que lhe permite ser reabilitado.

O benefício legalmente previsto para a situação descrita, então, é o 

auxílio-doença.

Frise-se que a parte Autora nasceu em 04/05/1960 (57 anos), não tendo, 

assim, idade avançada, o que poderia legitimar a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, ainda que a incapacidade parcial e 

permanente, pela probabilidade de ele ser reinserido no mercado de 

trabalho.

Com relação ao termo inicial do benefício, segundo orientação 

jurisprudencial da Segunda Turma do TRF da 1ª Região e do Superior 

Tribunal de Justiça, será fixado da seguinte maneira:

“a.1. Tratando-se de benefício não concedido pelo INSS, o auxílio-doença 

é devido a partir da data do início da incapacidade laboral, conforme data 

mencionada no laudo (art. 60, caput, 2ª parte, da Lei 8.213/91), ou da data 

da entrada do requerimento, quando requerido por segurado afastado por 

mais de 30 (trinta) dias (art. 60, §1º, da Lei 8.213/91).

a.2. Em se tratando de restabelecimento de auxílio doença, o termo inicial é 

a data em que aquele fora indevidamente cessado, uma vez que o ato do 

INSS agrediu direito subjetivo do beneficiário desde aquela data. Não 

havendo recurso da parte autora quanto à fixação de dies a quo de forma 

diferenciada, deve-se manter a data prevista no comando decisório, dada 

a impossibilidade de reformatio in pejus.

a.3. Sendo a parte autora beneficiária do benefício de auxílio doença, a 

DIB para a aposentadoria por invalidez, será contada a partir do primeiro 

dia da cessação daquele;

a.4. Não sendo a hipótese do art. 43, caput, da Lei 8.213/91, a data inicial 

será a do requerimento administrativo.

a.5. Ausente a prévia postulação administrativa, a data inicial do benefício 

será a data da citação válida, independente do momento em que 

apresentado o laudo pericial em juízo (STJ 1ª SEÇÃO REsp 1369165/SP, 

DJe 07/03/2014 – julgado submetido ao rito do 543-C do CPC).”

Em atenção aos §§ 8º e 9º do artigo 60 da Lei nº 8.213/91, incluídos pela 

Lei nº 13.457 de 2017, não sendo possível, com base no laudo pericial, a 

fixação de prazo para a duração do benefício, em princípio ficará este 

ativo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos da aludida 

legislação.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, para condenar 

o INSS a restabelecer o auxílio-doença NB 570570570570, com duração 

de 120 (cento e vinte dias), contados a partir da data desta sentença, 

sendo certo que a parte Autora poderá requerer junto ao INSS a 

prorrogação do benefício antes do término desse prazo, se permanecer 

inapta para o trabalho; pagar os atrasados do auxílio-doença desde o dia 

seguinte à DCB do NB 570570570570, até o efetivo restabelecimento do 

benefício; deve a parte Autora se submeter aos procedimentos descritos 

no art. 101 da Lei nº 8.213/91, sob pena de suspensão do benefício.

Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: José Santana de 

Souza, portador do CPF nº 314.265.651-00. Filiação: Benedito José de 

Souza e Francisca Rodrigues Neves de Souza; 3. Benefício Concedido: 

auxílio-doença; 4. Data Inicial do Benefício: data da indevida cessação; 5. 

Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento e juros de mora a 

partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os 

juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do 

disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

iliquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. II), fixo no percentual mínimo 

sobre valor da condenação (NCPC, art. 85, § 3º), a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. I 

a V). Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações 

vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da 

presente sentença ao reexame necessário, diante do reconhecimento da 

exceção do Art. 496, § 3º, I (1.000 salários mínimos de condenação para a 

União e as respectivas autarquias e fundações de direito público) do 

NCPC.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 388685 Nr: 4541-68.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS CASTURINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

MARIA DAS GRAÇAS CASTURINO propôs “Ação de Benefício 

Previdenciário – Aposentadoria Por Idade Rural c/c Pedido de Antecipação 

de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars”, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, a concessão do 

benefício previdenciário - aposentadoria por idade, pelo exercício da 

atividade de trabalhadora rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira, com apoio de documentos.

Indeferida a antecipação de tutela.

A parte Requerida alegou a ausência de prova do exercício de atividade 

rural no período de carência exigido, não se enquadrando na categoria de 

segurados especiais. Por fim, requer a improcedência do pleito e junta 

documentos.

A parte Requerente não apresentou impugnação à contestação.

Realizada audiência de instrução e julgamento e colhidas às provas orais, 

foi dada oportunidade à parte Requerente para manifestação, tendo 

reiterado os termos da inicial. A parte Requerida, por sua vez, não 

compareceu ao ato, concluindo-se, assim, todo o procedimento 

indispensável ao julgamento do feito.

É o relatório. Decido.

Conforme o art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, o benefício da aposentadoria por 

idade é concedido mediante a comprovação da condição de trabalhador 

rural, ou de produtor rural em regime de economia familiar, através de 

prova material plena ou por prova testemunhal, além da comprovação da 

idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher.

 De acordo com as provas documentais e testemunhais produzidas nos 

autos, a parte autora demonstrou possuir, à época da propositura da 
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ação, 61 anos de idade, como se infere especialmente do seu documento 

de identidade (fl. 15).

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 168 

meses, ou 14 (quatorze anos), à luz do que prescreve o art. 142 c/c art. 

143, da Lei nº 8.213/91, valendo registrar, a respeito desses outros 

requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca do valor dado à prova 

testemunhal e aos indícios de prova documental sobre a atividade rural em 

regime de economia familiar.

Afinal, a própria Lei Federal em apreço, em seu artigo 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149, do Superior Tribunal de Justiça.

 Demonstrado nos autos que a parte autora não se desincumbiu do ônus 

de instruir a inicial com documentos comprobatórios da sua atividade 

campesina durante o período de carência (14 - quatorze anos), vez que 

juntou aos autos cópia da certidão de casamento, realizado há mais de 33 

anos (22/09/1983), onde se vê averbada a profissão de lavrador do seu 

esposo, condição essa, em tese, extensível à esposa (fl. 16).

A prova oral foi registrada em meio audiovisual (fl. 50), onde foram 

ouvidas a autora e duas testemunhas.

Em depoimento pessoal a parte Requerente alega ter 62 anos de idade; 

que trabalhava em Rio Branco no sítio do Sr. José Cordeiro, onde plantava 

milho, feijão e mandioca; posteriormente veio morar na localidade 

conhecida como “Cinquentinha”, onde continuou com a atividade rural; 

está em Mato Grosso há aproximadamente 03 anos.

A testemunha, Marilce da Silva Campos declara ter 41 anos e conhece a 

autora há uns 07 anos; que a autora trabalhava em um sítio no 

“Cinquentinha”, onde plantava mandioca, milho, criava galinhas e que o 

marido recebia um salário para o exercício de sua função como caseiro do 

proprietário da terra; não usava maquinários e nem tinha empregados.

A segunda testemunha, Josenice Pereira Lemes declara ter 44 anos e 

conhece a autora há uns 15 anos, da cidade de Rio Branco, pois foi 

aproximadamente três vezes visitar a tia seu marido que residia próximo 

ao sítio onde a autora se encontrava; que a autora plantava quiabo e 

milho; não soube declarar o tamanho da área do sítio.

Os depoimentos, da autora e das testemunhas, além de vagos e 

imprecisos, são frágeis, não conduzem ao convencimento sobre o 

trabalho em regime de economia familiar por tempo suficiente à obtenção 

do benefício.

 Frisa-se, a certidão de casamento onde consta a profissão de lavrador 

do marido da parte autora foi expedido em 1983, ou seja, corresponde a 

período muito anterior ao ajuizamento da ação e, ademais, descabe falar 

na comprovação da qualidade de segurado especial, visto que a certidão 

de casamento é o único documento representativo do início de prova 

material idôneo, o que não atende à exigência legal ligada à

 Dessa forma, diante da fragilidade e insuficiência do conjunto probatório, 

não se pode reconhecer a condição de rurícola da parte autora, pois não 

restou provado o exercício de atividade rural em regime de economia 

familiar pelo período correspondente à carência, portanto, não há como 

conceder a aposentadoria especial por idade pleiteada.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

RURÍCOLA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO. 

AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA INIDÔNEA. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL INFIRMADO PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES 

DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM 

BASE UNICAMENTE NA PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. 1. Não se prestam como necessário início razoável de prova 

material do labor rural documentos confeccionados em momento próximo 

ao ajuizamento da ação ou ao implemento do requisito etário, em especial 

quando não encontram sintonia com o conjunto probatório dos autos. 2. 

Não é admissível o reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

rural em prova exclusivamente testemunhal. 3. Considerado o caráter 

social que permeia o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera efeitos 

secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a 

renovação do pedido, ante novas circunstâncias ou novas provas. 

Precedentes. 4. Apelação a que se nega provimento.” (AC 

0019721-30.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO (CONV.), Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO (CONV.), PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.638 de 

14/01/2015).

Subsumida a hipótese dos autos aos argumentos supra, a hipótese é de 

indeferimento do benefício.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

MARIA DAS GRAÇAS CASTURINO em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL INSS. Condeno a parte Requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do 

valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e 

observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301858 Nr: 22623-55.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY DA COSTA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora, da parte final da sentença de fls. 

189/191, a seguir transcrita: (...) Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos 

previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.”

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 305504 Nr: 1178-44.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE LAURA MAGALHÃES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por 

Invalidez.

Decisão deferindo a tutela provisória de urgência.

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial.

Apresentada réplica à contestação.

Laudo pericial.

É o breve relato. Decido.

A qualidade de segurado encontra-se devidamente comprovada.

O laudo médico pericial atesta que a parte Autora é portadora de 

esquizofrenia com sintomas predominantes negativos ou seja 

descompensada clinicamente por 120 dias para controle dos sintomas; há 

incapacidade laborativa total e temporária; não há limitação para a vida 

independente; 120 dias, tempo necessário para ajuste de medicação com 

o intuito de controle dos sintomas.

O benefício legalmente previsto para a situação descrita, então, é o 

auxílio-doença.

Frise-se que a parte Autora nasceu em 25/08/1971 (46 anos), não tendo, 

assim, idade avançada, o que poderia legitimar a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, ainda que a incapacidade parcial e 

permanente, pela probabilidade de ela ser reinserida no mercado de 

trabalho.

Com relação ao termo inicial do benefício, segundo orientação 
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jurisprudencial da Segunda Turma do TRF da 1ª Região e do Superior 

Tribunal de Justiça, será fixado da seguinte maneira:

“a.1. Tratando-se de benefício não concedido pelo INSS, o auxílio-doença 

é devido a partir da data do início da incapacidade laboral, conforme data 

mencionada no laudo (art. 60, caput, 2ª parte, da Lei 8.213/91), ou da data 

da entrada do requerimento, quando requerido por segurado afastado por 

mais de 30 (trinta) dias (art. 60, §1º, da Lei 8.213/91).

a.2. Em se tratando de restabelecimento de auxílio doença, o termo inicial é 

a data em que aquele fora indevidamente cessado, uma vez que o ato do 

INSS agrediu direito subjetivo do beneficiário desde aquela data. Não 

havendo recurso da parte autora quanto à fixação de dies a quo de forma 

diferenciada, deve-se manter a data prevista no comando decisório, dada 

a impossibilidade de reformatio in pejus.

a.3. Sendo a parte autora beneficiária do benefício de auxílio doença, a 

DIB para a aposentadoria por invalidez, será contada a partir do primeiro 

dia da cessação daquele;

a.4. Não sendo a hipótese do art. 43, caput, da Lei 8.213/91, a data inicial 

será a do requerimento administrativo.

a.5. Ausente a prévia postulação administrativa, a data inicial do benefício 

será a data da citação válida, independente do momento em que 

apresentado o laudo pericial em juízo (STJ 1ª SEÇÃO REsp 1369165/SP, 

DJe 07/03/2014 – julgado submetido ao rito do 543-C do CPC).”

Em atenção aos §§ 8º e 9º do artigo 60 da Lei nº 8.213/91, incluídos pela 

Lei nº 13.457 de 2017, não sendo possível, com base no laudo pericial, a 

fixação de prazo para a duração do benefício, em princípio ficará este 

ativo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos da aludida 

legislação.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, para condenar 

o INSS a restabelecer o auxílio-doença NB 5516625145, com duração de 

120 (cento e vinte dias), contados a partir da data desta sentença, sendo 

certo que a parte Autora poderá requerer junto ao INSS a prorrogação do 

benefício antes do término desse prazo, se permanecer inapta para o 

trabalho; pagar os atrasados do auxílio-doença desde o dia seguinte à 

DCB do NB 5516625145, até o efetivo restabelecimento do benefício; deve 

a parte Autora se submeter aos procedimentos descritos no art. 101 da 

Lei nº 8.213/91, sob pena de suspensão do benefício.

Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: Eliete Laura 

Magalhães Silva, portador (a) do CPF nº 551.605.901-10. Filiação: Joana 

da Costa Magalhães; 3. Benefício Concedido: auxílio-doença; 4. Data Inicial 

do Benefício: data da indevida cessação; 5. Prazo para a autarquia 

cumprir a sentença: 30 dias da intimação.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento e juros de mora a 

partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os 

juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do 

disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

iliquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. II), fixo no percentual mínimo 

sobre valor da condenação (NCPC, art. 85, § 3º), a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. I 

a V). Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações 

vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da 

presente sentença ao reexame necessário, diante do reconhecimento da 

exceção do Art. 496, § 3º, I (1.000 salários mínimos de condenação para a 

União e as respectivas autarquias e fundações de direito público) do 

NCPC.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 376106 Nr: 23842-35.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE CAMPOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMAS JEFFERSON PEREIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:18.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Partes legítimas e bem representadas. Lícito o interesse. Processo em 

ordem, concorrendo interesse processual. Não havendo nulidade ou 

irregularidade a verificar-se, julgo-o saneado. Informem as partes se 

concordam com o julgamento antecipado ou especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando em detalhes a pertinência e a utilidade 

delas. Pedido de produção de prova oral deverá vir acompanhado do rol 

de testemunhas. Eventuais pedidos de prova formulados na inicial ou em 

sede de contestação deverão ser ratificados sob pena de preclusão. 

Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 453085 Nr: 13276-56.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENNEDY DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA SILVA GONÇALVES - 

OAB:12.320/MT, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Concedo às partes, o prazo de 15 (quinze) dias para arguir o impedimento 

ou a suspeição do perito, bem como a apresentação de quesitos e 

assistentes técnicos, sob pena de preclusão (NCPC, art. 465, § 1º I, II e 

III).Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o(a) perito(a) 

judicial para que indique data da realização dos trabalhos, no prazo mínimo 

de 30 (trinta) dias, tempo hábil para a intimação das partes. Encaminhe-se, 

inclusive, cópia da petição inicial, exames médicos e dos quesitos 

apresentados pelas partes, notificando o(a) perito(a) judicial para 

apresentar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias contados da 

data agendada para a perícia.Marcada data, horário e local da realização 

da perícia, intimem-se as partes.Os assistentes oferecerão os seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (NCPC, 

art. 477, §1º).Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC.Findo o prazo, com 

ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007164-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI DOS ANJOS ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 
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ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002594-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDO MANOEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIERO PAULO DE ALMEIDA OAB - MT21280/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003587-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

ROSEMAR SIMPLICIO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Kalil Sarat Baracat de Arruda (IMPETRADO)

José Roberto Amaral de Castro Pinto (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Considerando a apresentação do recurso de apelação, cite-se a 

parte impetrada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 331, inciso I, do NCPC). Na hipótese da 

parte adversa interpuser apelação adesiva, intime-se a parte apelante 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, 

§ 2º, do NCPC). Transcorrido os prazos supracitados, com ou sem 

contrarrazões, certifique-se e remetam-se os autos a instância “ad quem”, 

com as homenagens de estilo. Cite-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003096-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Secretário de Segurança do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003498-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE VIEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

JUCIMARA VIEIRA DA SILVA ARRUDA (AUTOR)

ANDERSON VIEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002695-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003247-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RÉU)

Secretaria Municipal De Defesa Social de Várzea Grande (RÉU)
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Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005073-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS AGROPECUARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004548-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS GODOY CARBONERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000945-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A União opôs impugnação ao cumprimento de sentença - 

honorários periciais do Juliano Blanco Canavarros alegando, a 

incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar o feito, 

a ilegitimidade da União vez que o INSS é quem figurou como parte na 

ação de conhecimento, a falta de interesse de agir ao argumento de que o 

recebimento de tal valor seria no âmbito administrativo e, no mérito, 

sustenta que o pagamento se dará por meios de recursos próprio do 

Poder Judiciário, além da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título 

exequendo. Por sua vez, a parte Impugnada rebateu os argumentos da 

defesa, requerendo a total rejeição da presente impugnação. Pois bem. 

Apesar das exaustivas argumentações grafadas no petitório referenciado 

e aliado a reiteradas decisões de há muito proferidas, destaco que a 

questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. Logo, 

tratando-se de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de 

competência delegada, as despesas com os peritos correm à conta da 

Justiça Federal. Neste sentido, confira-se: "O dever de assistência 

judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto no art. 5º, LXXIV, da 

Constituição, razão por que o reconhecimento, no caso, da 

responsabilidade dele pelo pagamento à recorrida, pelo exercício da 

curadoria especial, a que alude o art. 9º, II, do CPC, não viola o disposto no 

referido dispositivo constitucional, por não se estar exigindo do Estado 

mais do que a Carta Magna lhe impõe." (STF, Primeira Turma, RE 223.043, 

Rel. Min. Moreira Alves, j 21.3.2000, DJ 9.2.2001). "PROCESSO CIVIL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEMANDA PARA COBRANÇA DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE POLÍTICO. 1. 

O pagamento dos honorários do perito, na hipótese da parte sucumbente 

ser beneficiária da assistência judiciária (Lei n. 1.060/50), deve ser objeto 

de demanda autônoma em face do ente político responsável. 2. Incumbe 

ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos 

demandantes que não possuem recursos para suportar as despesas do 

processo (CR, art. 5º, LXXIV). Desse modo, a União tem legitimidade para 

figurar no pólo passivo deste feito. 3. Apelação provida." (TRF 3ª Região, 

AC 00007497820034036115, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j 

23.04.2012, DJE 02.05.2012). "PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. JURISDIÇÃO DELEGADA. SUCUMBÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. PAGAMENTO PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentada pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. 2. Tratando-se 

de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de competência 

delegada, as despesas com advogados dativos e peritos correm à conta 

da Justiça Federal. 3. Deve o vencido reembolsar o erário, exceto quando 

beneficiário da assistência judiciária gratuita." (TRF 4ª Região, AC 

00010149420104049999, Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, 

D.E. 10.05.2010). De mais em mais, o perito faz jus à percepção dos 

honorários periciais fixados nas demandas em que atuou, sendo certo 

que, na hipótese em comento, compete à União arcar com o pagamento de 

tal verba. Destarte, concedida à pessoa litigante a assistência judiciária, 

os honorários do perito judicial devem ser suportados pelo Estado/União, 

caso o vencido usufrua do benefício em questão. Nesse sentido a 

jurisprudência majoritária: “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

MONITÓRIA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO CONTRA O ESTADO DE 

MINAS GERAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO CUJO 

AUTOR, BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA LEI N. 

1.060/1950, FICOU VENCIDO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO 

PAGAMENTO. ART. 206, § 1º, III, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 1. 

O prazo prescricional para a cobrança dos honorários pelo perito, quando 

a parte vencida for beneficiária da gratuidade de justiça, é o quinquenal 

(art. 12 da Lei n. 1.060/1950 e Decreto n. 20.910/1932), não sendo 

adequado a aplicação do prazo previsto no art. 206, § 1º, III, do Código 

Civil, conforme preceitua o axioma jurídico lex specialis derrogat lex 

generalis. A propósito, vide: REsp 1219016/MG, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/03/2012. 2. Importa registrar, como 

reforço de argumento, que o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução n. 127, de 15 de março de 2011, tratando do pagamento de 
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honorários de perito, tradutor e intérprete, em casos de beneficiários da 

justiça gratuita, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, no qual 

estabeleceu, no art. 6º, § 1º, que a cobrança dos honorários pelo perito, 

quando ultrapasso o limite do caput, deve observância ao art. 12 da Lei 

1.060/50. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 32.758/MG, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, 

DJe 15/06/2012). Como já decidido, “As despesas pessoais e materiais 

necessárias para a realização da perícia e confecção do respectivo laudo 

estão abrangidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da justiça 

gratuita”, pois, “não fosse assim, a garantia democrática de acesso à 

Justiça restaria prejudicada, frustrando a expectativa daqueles privados 

da sorte de poderem custear, com seus próprios meios, a defesa de seus 

direitos” (STJ – 4ª T., REsp 131.815, Min. Cesar Rocha, j. 16.6.98, DJU 

28.9.98. No mesmo sentido: “A isenção legal dos honorários há de 

compreender a das despesas, pessoais ou materiais, com a realização da 

perícia. Caso contrário, a assistência não será integral” (RSTJ 96/257: 3ª 

T., REsp 85.829), in Theotonio Negrão; CPC anotado; 43ª ed. Ressalte-se 

que na hipótese dos autos houve decisão judicial quanto aos honorários 

de perito circunstância que autorizou a extração de certidão em favor do 

perito para cobrança em face da União, a quem incumbe o dever de 

prestar assistência jurídica integral aos necessitados. Noutro giro, o art. 

515 do CPC dispõe acerca dos títulos executivos judiciais e, em seu inciso 

V, considera-se título executivo judicial “o crédito de auxiliar da justiça, 

quando das custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados 

por decisão judicial”, portanto, não assiste razão o Embargante quanto a 

alegação de inexistência de título executivo. Isso posto, rejeito a 

impugnação ao cumprimento de sentença - honorários periciais e, por 

consequência, determino seja expedida a requisição de pequeno valor - 

RPV, observando os cálculos apresentados pela parte Exequente da fase 

executória. Não há condenação em verbas de sucumbência, uma vez se 

tratar de mero incidente processual, ora julgado por decisão interlocutória, 

não se extinguindo o processo. A direção do cartório deverá observar o 

Manual de Procedimentos Relativos aos Pagamentos de Precatórios e 

Requisições de Pequeno Valor na Justiça Federal. Expedida a (s) RPV (s), 

aguarde-se pelo prazo de 60 dias. (Art. 535, § 3º, II do CPC). 1- Com a 

comprovação do cumprimento da (s) RPV (s): 1.1- Expeça-se o (s) 

alvará(s) para pagamento dos valores que serão depositados 

judicialmente, autorizando o saque pelo advogado, desde que ele possua 

poderes específicos para tanto. 1.2- Após, intime-se o patrono da parte 

Autora para retirar o (s) alvará(s) expedido (s), devendo, no prazo de 5 

dias, comprovar o levantamento do (s) mesmo (s), sob pena de extinção 

pelo pagamento. 1.3 – Intimem-se pessoalmente a parte Autora, somente 

para ciência da expedição do Alvará em seu favor. Somente então, 

venham-me os autos conclusos para prolação de sentença de extinção. 

Sirva-se esta decisão como mandado de intimação. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000939-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, O INSS opôs impugnação ao cumprimento de sentença - 

honorários periciais do Juliano Blanco Canavarros alegando, que o pedido 

de cumprimento de sentença deve ser feito nos autos do processo em 

que arbitrou os honorários periciais, sendo indevido o seu processamento 

em execução em autos apartados, razão pela qual requer a extinção do 

presente feito. No mérito, assinala que o pagamento será realizado no 

prazo de 02 meses contados da entrega da RPV ao Tribunal competente. 

Por sua vez, a parte Impugnada rebateu os argumentos da defesa, 

requerendo a total rejeição da presente impugnação. Pois bem. Apesar 

das exaustivas argumentações grafadas no petitório referenciado e aliado 

a reiteradas decisões de há muito proferidas, destaco que a questão do 

custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na justiça 

estadual, já foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. Logo, 

tratando-se de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de 

competência delegada, as despesas com os peritos correm à conta da 

Justiça Federal. Neste sentido, confira-se: "O dever de assistência 

judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto no art. 5º, LXXIV, da 

Constituição, razão por que o reconhecimento, no caso, da 

responsabilidade dele pelo pagamento à recorrida, pelo exercício da 

curadoria especial, a que alude o art. 9º, II, do CPC, não viola o disposto no 

referido dispositivo constitucional, por não se estar exigindo do Estado 

mais do que a Carta Magna lhe impõe." (STF, Primeira Turma, RE 223.043, 

Rel. Min. Moreira Alves, j 21.3.2000, DJ 9.2.2001). "PROCESSO CIVIL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEMANDA PARA COBRANÇA DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE POLÍTICO. 1. 

O pagamento dos honorários do perito, na hipótese da parte sucumbente 

ser beneficiária da assistência judiciária (Lei n. 1.060/50), deve ser objeto 

de demanda autônoma em face do ente político responsável. 2. Incumbe 

ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos 

demandantes que não possuem recursos para suportar as despesas do 

processo (CR, art. 5º, LXXIV). Desse modo, a União tem legitimidade para 

figurar no pólo passivo deste feito. 3. Apelação provida." (TRF 3ª Região, 

AC 00007497820034036115, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j 

23.04.2012, DJE 02.05.2012). "PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. JURISDIÇÃO DELEGADA. SUCUMBÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. PAGAMENTO PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentada pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. 2. Tratando-se 

de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de competência 

delegada, as despesas com advogados dativos e peritos correm à conta 

da Justiça Federal. 3. Deve o vencido reembolsar o erário, exceto quando 

beneficiário da assistência judiciária gratuita." (TRF 4ª Região, AC 

00010149420104049999, Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, 

D.E. 10.05.2010). De mais em mais, o perito faz jus à percepção dos 

honorários periciais fixados nas demandas em que atuou, sendo certo 

que, na hipótese em comento, compete à União arcar com o pagamento de 

tal verba. Destarte, concedida à pessoa litigante a assistência judiciária, 

os honorários do perito judicial devem ser suportados pelo Estado/União, 

caso o vencido usufrua do benefício em questão. Nesse sentido a 

jurisprudência majoritária: “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

MONITÓRIA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO CONTRA O ESTADO DE 

MINAS GERAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO CUJO 

AUTOR, BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA LEI N. 

1.060/1950, FICOU VENCIDO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO 

PAGAMENTO. ART. 206, § 1º, III, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 1. 

O prazo prescricional para a cobrança dos honorários pelo perito, quando 

a parte vencida for beneficiária da gratuidade de justiça, é o quinquenal 

(art. 12 da Lei n. 1.060/1950 e Decreto n. 20.910/1932), não sendo 

adequado a aplicação do prazo previsto no art. 206, § 1º, III, do Código 

Civil, conforme preceitua o axioma jurídico lex specialis derrogat lex 

generalis. A propósito, vide: REsp 1219016/MG, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/03/2012. 2. Importa registrar, como 

reforço de argumento, que o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução n. 127, de 15 de março de 2011, tratando do pagamento de 

honorários de perito, tradutor e intérprete, em casos de beneficiários da 

justiça gratuita, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, no qual 

estabeleceu, no art. 6º, § 1º, que a cobrança dos honorários pelo perito, 

quando ultrapasso o limite do caput, deve observância ao art. 12 da Lei 

1.060/50. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 32.758/MG, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, 

DJe 15/06/2012). Como já decidido, “As despesas pessoais e materiais 

necessárias para a realização da perícia e confecção do respectivo laudo 

estão abrangidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da justiça 

gratuita”, pois, “não fosse assim, a garantia democrática de acesso à 

Justiça restaria prejudicada, frustrando a expectativa daqueles privados 

da sorte de poderem custear, com seus próprios meios, a defesa de seus 

direitos” (STJ – 4ª T., REsp 131.815, Min. Cesar Rocha, j. 16.6.98, DJU 

28.9.98. No mesmo sentido: “A isenção legal dos honorários há de 

compreender a das despesas, pessoais ou materiais, com a realização da 

perícia. Caso contrário, a assistência não será integral” (RSTJ 96/257: 3ª 

T., REsp 85.829), in Theotonio Negrão; CPC anotado; 43ª ed. Ressalte-se 

que na hipótese dos autos houve decisão judicial quanto aos honorários 

de perito circunstância que autorizou a extração de certidão em favor do 

perito para cobrança em face da União, a quem incumbe o dever de 
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prestar assistência jurídica integral aos necessitados. Noutro giro, o art. 

515 do CPC dispõe acerca dos títulos executivos judiciais e, em seu inciso 

V, considera-se título executivo judicial “o crédito de auxiliar da justiça, 

quando das custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados 

por decisão judicial”, portanto, não assiste razão o Embargante quanto a 

alegação de inexistência de título executivo. E ainda, esclareço que a 

presente execução de honorários periciais foi autuada em 13/02/2017, 

quando os autos nº 3149-69.2010.811.0002 (código 241895) estavam na 

2ª Instância em sede de recurso, retornando a origem em 02/06/2017, 

razão pela qual entendo que a execução dos honorários periciais nos 

próprios autos causará tumulto processual, posto que correriam duas 

execuções distintas. Isso posto, primando por economia e também 

celeridade processual, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença - 

honorários periciais e, por consequência, determino seja expedida a 

requisição de pequeno valor - RPV, observando os cálculos apresentados 

pela parte Exequente da fase executória. Não há condenação em verbas 

de sucumbência, uma vez se tratar de mero incidente processual, ora 

julgado por decisão interlocutória, não se extinguindo o processo. A 

direção do cartório deverá observar o Manual de Procedimentos Relativos 

aos Pagamentos de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor na 

Justiça Federal. Expedida a (s) RPV (s), aguarde-se pelo prazo de 60 

dias. (Art. 535, § 3º, II do CPC). 1- Com a comprovação do cumprimento da 

(s) RPV (s): 1.1- Expeça-se o (s) alvará(s) para pagamento dos valores 

que serão depositados judicialmente, autorizando o saque pelo advogado, 

desde que ele possua poderes específicos para tanto. 1.2- Após, 

intime-se o patrono da parte Autora para retirar o (s) alvará(s) expedido 

(s), devendo, no prazo de 5 dias, comprovar o levantamento do (s) mesmo 

(s), sob pena de extinção pelo pagamento. 1.3 – Intimem-se pessoalmente 

a parte Autora, somente para ciência da expedição do Alvará em seu 

favor. Somente então, venham-me os autos conclusos para prolação de 

sentença de extinção. Sirva-se esta decisão como mandado de intimação. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000942-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, O Estado de Mato Grosso opôs impugnação ao cumprimento de 

sentença - honorários periciais do Juliano Blanco Canavarros alegando, a 

inexigibilidade do título e excesso de execução vez que utilizou como 

índice de correção monetária o INPA-E, além da não incidência de juros 

moratórios, apresentando o valor de R$ 1.577,15 como correto. Por sua 

vez, a parte Impugnada rebateu os argumentos da defesa, requerendo a 

total rejeição da presente impugnação. Pois bem. Apesar das exaustivas 

argumentações grafadas no petitório referenciado e aliado a reiteradas 

decisões de há muito proferidas, destaco que pagamento dos honorários 

do perito, na hipótese da parte sucumbente ser beneficiária da assistência 

judiciária (Lei n. 1.060/50), deve ser objeto de demanda autônoma em face 

do ente político responsável. Assim, incumbe ao Estado prestar a 

assistência jurídica integral e gratuita aos demandantes que não possuem 

recursos para suportar as despesas do processo (CR, art. 5º, LXXIV). De 

mais em mais, o perito faz jus à percepção dos honorários periciais 

fixados nas demandas em que atuou, sendo certo que, na hipótese em 

comento, compete ao Estado arcar com o pagamento de tal verba. 

Destarte, concedida à pessoa litigante a assistência judiciária, os 

honorários do perito judicial devem ser suportados pelo Estado/União, 

caso o vencido usufrua do benefício em questão. Nesse sentido a 

jurisprudência majoritária: “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

MONITÓRIA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO CONTRA O ESTADO DE 

MINAS GERAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO CUJO 

AUTOR, BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA LEI N. 

1.060/1950, FICOU VENCIDO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO 

PAGAMENTO. ART. 206, § 1º, III, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 1. 

O prazo prescricional para a cobrança dos honorários pelo perito, quando 

a parte vencida for beneficiária da gratuidade de justiça, é o quinquenal 

(art. 12 da Lei n. 1.060/1950 e Decreto n. 20.910/1932), não sendo 

adequado a aplicação do prazo previsto no art. 206, § 1º, III, do Código 

Civil, conforme preceitua o axioma jurídico lex specialis derrogat lex 

generalis. A propósito, vide: REsp 1219016/MG, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/03/2012. 2. Importa registrar, como 

reforço de argumento, que o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução n. 127, de 15 de março de 2011, tratando do pagamento de 

honorários de perito, tradutor e intérprete, em casos de beneficiários da 

justiça gratuita, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, no qual 

estabeleceu, no art. 6º, § 1º, que a cobrança dos honorários pelo perito, 

quando ultrapasso o limite do caput, deve observância ao art. 12 da Lei 

1.060/50. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 32.758/MG, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, 

DJe 15/06/2012). Como já decidido, “As despesas pessoais e materiais 

necessárias para a realização da perícia e confecção do respectivo laudo 

estão abrangidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da justiça 

gratuita”, pois, “não fosse assim, a garantia democrática de acesso à 

Justiça restaria prejudicada, frustrando a expectativa daqueles privados 

da sorte de poderem custear, com seus próprios meios, a defesa de seus 

direitos” (STJ – 4ª T., REsp 131.815, Min. Cesar Rocha, j. 16.6.98, DJU 

28.9.98. No mesmo sentido: “A isenção legal dos honorários há de 

compreender a das despesas, pessoais ou materiais, com a realização da 

perícia. Caso contrário, a assistência não será integral” (RSTJ 96/257: 3ª 

T., REsp 85.829), in Theotonio Negrão; CPC anotado; 43ª ed. Ressalte-se 

que na hipótese dos autos houve decisão judicial quanto aos honorários 

de perito circunstância que autorizou a extração de certidão em favor do 

perito para cobrança em face do Estado, a quem incumbe o dever de 

prestar assistência jurídica integral aos necessitados. Noutro giro, o art. 

515 do CPC dispõe acerca dos títulos executivos judiciais e, em seu inciso 

V, considera-se título executivo judicial “o crédito de auxiliar da justiça, 

quando das custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados 

por decisão judicial”, portanto, não assiste razão o Embargante quanto a 

alegação de inexistência de título executivo. No tocante ao valor, observo 

sobre o valor exequendo incidiu tão somente correção monetária pelo 

IPCA-E do período de 19/09/2011 (data da juntada do laudo pericial) a 

01/01/2017, totalizando o valor de R$ 2.144,73 sendo que tal índice têm o 

fito de tão somente manter o poder de compra da moeda, corroída pelos 

efeitos da inflação, em nada acrescendo ao patrimônio. Isso posto, rejeito 

a impugnação ao cumprimento de sentença - honorários periciais e, por 

consequência, determino seja expedida a requisição de pequeno valor - 

RPV, observando os cálculos apresentados pela parte Exequente da fase 

executória. Não há condenação em verbas de sucumbência, uma vez se 

tratar de mero incidente processual, ora julgado por decisão interlocutória, 

não se extinguindo o processo. A direção do cartório deverá observar o 

Manual de Procedimentos Relativos aos Pagamentos de Precatórios e 

Requisições de Pequeno Valor na Justiça Federal. Expedida a (s) RPV (s), 

aguarde-se pelo prazo de 60 dias. (Art. 535, § 3º, II do CPC). 1- Com a 

comprovação do cumprimento da (s) RPV (s): 1.1- Expeça-se o (s) 

alvará(s) para pagamento dos valores que serão depositados 

judicialmente, autorizando o saque pelo advogado, desde que ele possua 

poderes específicos para tanto. 1.2- Após, intime-se o patrono da parte 

Autora para retirar o (s) alvará(s) expedido (s), devendo, no prazo de 5 

dias, comprovar o levantamento do (s) mesmo (s), sob pena de extinção 

pelo pagamento. 1.3 – Intimem-se pessoalmente a parte Autora, somente 

para ciência da expedição do Alvará em seu favor. Somente então, 

venham-me os autos conclusos para prolação de sentença de extinção. 

Sirva-se esta decisão como mandado de intimação. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009359-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a assistência judiciária gratuita à parte autora. Anote-se. 

Cuida-se de “ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela 

provisória de urgência” onde a parte Autora requer o fornecimento da 

medicação ESBRIET 267mg, pois foi diagnosticado com fibrose pulmonar 

idiopática (CID 10 – J 84.1) e necessita do medicamento para tratamento. 
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Com a inicial juntou documentos. Os autos foram remetidos ao Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, onde afirmaram que o 

medicamento pleiteado não faz parte dos protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas do SUS. É a síntese necessária. DECIDO. Para a concessão 

da antecipação dos efeitos da tutela antecipada são necessários o 

“periculum in mora” e a prova inequívoca, capaz de convencer da 

verossimilhança da alegação da parte Autora. Contudo, “in casu”, entendo 

que não há prova inequívoca da alegação da parte Autora, quanto a todo 

o pedido. Primeiramente, cabe esclarecer que a obtenção do acesso 

igualitário e universal preconizado pelo constituinte tem como pressuposto 

indeclinável o estabelecimento de medidas de padronização a que se 

submete o paciente. A Constituição da República não assegura o direito 

amplo e irrestrito ao fornecimento de determinado medicamento ou de 

realização de determinado tratamento escolhido pelo próprio paciente, 

visto que este deve se submeter aos termos dessa política de 

padronização, responsável pela repartição dos recursos de forma mais 

eficiente possível. O Supremo Tribunal Federal delineou limites para os 

pedidos de custeio de tratamento. No Agravo Regimental na Suspensão de 

Tutela Antecipada de nº 175, o Ministro Gilmar Mendes, de forma didática, 

distinguiu as diversas hipóteses possíveis em tal espécie de pleito, 

concluindo que o jurisdicionado não teria direito à tutela do Estado nos 

pedidos de: (1) uso de medicamento não autorizado pela ANVISA; (2) 

garantia de tratamento, em razão da ausência de evidências científicas de 

sua eficácia, sem equivalente no SUS; (3) tratamento com equivalente 

alternativo eficaz disponibilizado pelo SUS; (4) custeio de tratamentos 

experimentais. Postas as premissas e delineadas as controvérsias, o 

pedido é parcialmente procedente. O Sistema único de saúde filiou-se a 

corrente da “Medicina com base em evidências”, adotando-se “Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas”, que consistem em um conjunto de 

critérios que possibilitam apurar o diagnóstico de doenças e o tratamento 

correspondente com os medicamentos disponíveis e as respectivas 

doses. O Ministério da Saúde, dando concretude ao direito fundamental à 

saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, disciplinou através da 

Portaria nº 2981/2009, a forma de acesso aos medicamentos do SUS 

(Componente Especializado da Assistência Farmacêutica), através de 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicadas pelo referido 

Ministério, que dispõem sobre as doenças contempladas e os referidos 

medicamentos. Assim, ainda que haja prescrição médica para o 

medicamento ESBRIET 267mg, esta é uma opção do profissional que a 

assume. A simples prescrição médica de determinado medicamento de 

elevado custo aos cofres públicos, por si só, não traduz em prova da 

verossimilhança da imprescindibilidade deste, capaz de obrigar o Poder 

Público ao seu fornecimento gratuito. Pela documentação juntada, entendo 

que inexiste prova da verossimilhança da alegação de que a parte Autora 

tenha utilizado do medicamento que é disponibilizado pela rede pública de 

saúde especificamente para o tratamento de pacientes acometidos pela 

mesma enfermidade da parte Autora e que o medicamento requerido é a 

única alternativa para a patologia que acomete a parte Autora. Desta 

forma, inexistindo prova da verossimilhança da alegação de que os 

insumos/medicamentos padronizados fornecidos pelo SUS são incapazes 

de tratar a patologia que acomete a parte autora, INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA, quanto ao fornecimento do medicamento ESBRIET 267mg. 

Citem-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias 

úteis (art. 335 c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará 

na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades 

da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação 

oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou 

defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora 

para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em 

que se encontra (art. 355, NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, 

faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do 

NCPC. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009357-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GELFE RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Versam os 

autos sobre a transferência de hospital para a realização de fisioterapia e 

fonoterapia em favor da parte Autora. Os autos foram remetidos ao 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, onde afirmaram 

que “há a necessidade do tratamento requerido e, em não havendo no 

Pronto-Socorro de Várzea Grande, adequada é a transferência para outro 

hospital que possa melhor atender as necessidades do Autor”. Feito este 

breve relato, decido. Conforme se constata do laudo médico acostado aos 

autos, o Autor apresenta sequelas múltiplas AVE, necessitando 

urgentemente realizar tratamento com fisioterapia e fonoterapia. A 

preocupação com a celeridade dos processos tem sido uma constante, 

desde os mais remotos tempos. Não raramente a demora no curso do 

procedimento destinado à satisfação do direito violado acaba gerando 

injustiças. A antecipação de tutela, com requisitos próprios, constitui-se 

em uma das mais importantes inovações da reforma processual. É certo 

que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. 

artigo 196 da CF). De acordo com os documentos juntados aos autos há 

fundado risco de morte do paciente; está demonstrada a necessidade de 

transferência de Hospital para tratamento com fisioterapia e fonoterapia. 

Verificada a verossimilhança das alegações da parte Autora. A demora 

poderá agravar o estado de saúde e o sofrimento do paciente, com notória 

possibilidade do evento morte (idade avançada). Ante o exposto, restando 

comprovado a probabilidade do direito e evidente o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, defiro, em parte, a tutela de urgência 

para determinar que a parte Ré providencie, com urgência, a transferência 

do paciente para Hospital que possa realizar o tratamento com fisioterapia 

e fonoterapia. Para cumprimento imediato da tutela de urgência deverá a 

decisão ser comunicada, além das vias ordinárias, a Secretaria de Estado 

de Saúde, por meio da Assessoria de Demandas Judiciais, no e-mail 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (CPC, art. 139, V). Cite-se e Intime-se a parte Ré, para, que 

cumpra a decisão em até 24h, e, querendo, responder a presente ação no 

prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a apresentação 

oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou 

defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora 

para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em 

que se encontra (art. 355, NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, 

faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do 

NCPC. Cópia dessa decisão serve de mandado de citação e intimação, 

podendo o Oficial de Justiça valer-se do disposto no artigo 212, §2º do 

NCPC. Determino o cumprimento do mandado pelo plantão em face da 

antecipação da tutela (Capítulo 3, Seção 3.3.32.4 da CNGC). Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008160-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEI GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A parte Autora informa o descumprimento da medida liminar, bem 

como reitera o cumprimento da ordem judicial, seja fornecendo o 

tratamento quimioterápico com uso bevacizumabe 7,5 mg/kg por meio de 

bloqueio judicial nas contas de titularidades dos Requeridos. Feito o 

registro. Indefiro o pedido de bloqueio judicial de valores do ente público, 

por entender que os Requeridos devem envidar providências 

administrativas para resolver as questões de saúde pública, até porque a 
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situação versada não é um caso isolado, infelizmente é algo que 

ultrapassa o âmbito administrativo e sufoca o Poder Judiciário. Lado outro, 

pondera-se que foi concedida a antecipação de tutela, com manifestação 

da parte Autora em razão da inércia. Observa-se que a cominação de 

multa diária para o cumprimento da decisão judicial é medida possível, que 

se enquadra no poder geral de efetivação do juiz, legalmente prevista para 

o adimplemento das obrigações de fazer consoantes artigos 497, 500, 

536, §1 e 537, do Novo Código de Processo Civil. Nesse panorama, a 

astreinte visa a garantir a efetividade da determinação para cumprimento 

de obrigação de fazer e, diante de sua expressa previsão legal, não há 

que se falar em eventual abusividade ou ilegalidade. Sobre o assunto, 

lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade que o objetivo das 

astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obriga-lo a 

cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. (in 

Código de Processo Civil Comentado, 10 edição, São Paulo, ed. Revista 

dos Tribunais, 2007, p.673). Ademais, pela própria recalcitrância do(s) 

Requerido(s) em cumprir voluntariamente a decisão, que, mantém-se 

inerte, indo de encontro com o interesse público, mais precisamente com 

os princípios da transparência, impessoalidade e eficiência, que deve 

pautar o atuar administrativo, entendo ser perfeitamente possível e 

necessária à aplicação da multa. Desta feita, considerando que os 

Requeridos deliberadamente se negam em cumprir com a decisão judicial, 

não resta alternativa a não ser a imposição de multa coercitiva. Da multa 

pessoal aos gestores públicos. Leonardo José Carneiro da Cunha 

preconiza que para conferir efetividade ao comando judicial, cabe, 

portanto, a fixação de multa, com esteio no §4º do artigo 461 do CPC, a 

ser exigida do agente público responsável, além de se exigir da própria 

pessoa jurídica de direito público. Justifica seu posicionamento aduzindo 

que é possível admitir a fixação da multa ao agente público, fazendo 

prevalecer o principio da efetividade, erigido a uma garantia constitucional. 

(Cunha, 2004, p.104) Não é diferente o entendimento de Eduardo Talamini, 

segundo o qual "cabe ainda considerar a possibilidade de a multa ser 

cominada diretamente contra a pessoa do agente público, e não contra o 

ente público que ele representa" - a fim de a medida funcionar mais 

eficientemente como instrumento de pressão. O acordão abaixo transcrito 

demonstra que o Tribunal da Cidadania (STJ) já vem aplicando a multa 

diária contra o gestor, mesmo quando não figura no polo passivo. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. REVISÃO DE PENSÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. MULTA 

DIÁRIA DIRECIONADA À AUTORIDADE IMPETRADA. POSSIBILIDADE. 1. A 

questão nos autos indaga saber se pode a multa cominatória ser 

direcionada ao agente público que figura como impetrado na ação 

mandamental. 2. Segundo o Tribunal de origem, "a imposição da multa 

pessoal cominada ao Presidente do RIOPREVIDENCIA, vez que em 

consonância com o parágrafo único do art. 14 do CPC, [...] tem por 

finalidade reprimir embaraços a efetivação do provimento judicial". 3. A 

cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, 

mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis 

pelo cumprimento das determinações judiciais. (Precedente: REsp 

1111562/RN, da relatoria do Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

publicado em 18/09/2009). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no 

AREsp 472.750/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 09/06/2014). Esta 

responsabilidade pessoal do gestor é a interpretação mais justa e 

coerente que se pode fazer do ordenamento, pois não se afigura razoável 

que o ente público seja punido, isoladamente pela inércia do agente que o 

representa. Ora, o impulso para a alocação das rubricas nas leis 

orçamentárias, a realização de uma licitação para a contratação de 

serviços técnicos jurídicos, enfim, a consumação de um ato administrativo 

depende da vontade do agente público responsável pela ordenação das 

despesas, pois a administração pública é gerida por pessoas, as quais 

representam a vontade momentânea do poder público. A teoria do órgão 

está bem delineada na doutrina de Hely Lopes Meirelles, revela 

exatamente estes aspectos orgânicos entre autoridade pública e 

administração, que se confundem em uma vontade só. Apesar da doutrina 

supramencionada afirmar que a pessoa jurídica de direito público é quem 

responde objetivamente (art. 37, §6º, CF/88) pela ação ou omissão de 

seus agentes, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Ademais, na esteira do princípio da eficiência, que 

norteia toda a administração pública, a coerção indireta representada pela 

multa diária não tem cumprido sua finalidade quando direcionada 

unicamente contra os cofres públicos, pois o mau gestor pouco se importa 

com o erário, e, portanto, não se sente pressionado se este sofrerá 

prejuízo para pagamento de multas diárias pelo descumprimento de ordem 

judicial, embora seja possível, em tese, ação de regresso e/ou ação por 

ato de improbidade administrativa. Por tais razões a multa cominatória 

deverá ser aplicada de forma solidária entre a pessoa jurídica e as 

pessoas físicas dos gestores estaduais e municipais. Portanto, 

considerando que o descaso pode resultar em grave lesão à saúde ou 

mesmo por em risco a vida da parte Autora e diante da postura dos 

demandados em descumprir ordem judicial, determino a intimação do 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do Excelentíssimo Governador do 

Estado, Sr. Pedro Taques e do Excelentíssimo Secretário de Estado de 

Saúde, Sr. Luiz Antônio Vitório Soares, bem como a intimação do Município 

de Várzea Grande, na pessoa da Excelentíssima Prefeita Municipal, Sra. 

Lucimar Sacre de Campos e do Excelentíssimo Secretário de Saúde 

Municipal, Sr. Diógenes Marcondes, para no prazo improrrogável de até 

24h, cumprir a obrigação de fazer pleiteada – fornecimento de tratamento 

quimioterápico com uso bevacizumabe 7,5 mg/kg, sob pena de multa diária 

no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo de forma solidária 

entre a pessoa jurídica de direito público e as pessoas físicas dos 

gestores estaduais e municipais. Requisite-se ao Delegado de Polícia 

Judiciária Competente, para que seja instaurado o devido termo 

circunstanciado para apuração de suposta prática do delito previsto no 

art. 330, do Código de Processo Penal, tendo em vista o descumprimento 

injustificado da decisão judicial pela Procuradora do Município de Várzea 

Grande, Dra. Sadora Xavier Fonseca Chaves e a Representante Legal da 

Secretaria de Saúde Estadual, Sra. Vania Ligia da Silva, devidamente 

intimados da decisão judicial anteriormente proferida. Encaminhe-se junto 

ao Ofício, cópias das decisões, bem como os mandados de intimação 

positivo/negativo, a fim de facilitar a compreensão dos fatos ocorridos e o 

consequente descumprimento da ordem liminar. Assinalo o prazo de até 

05 (cinco) dias para informar a este Juízo as providências adotadas. 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a decisão quando possível como 

mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008160-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEI GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A parte Autora informa o descumprimento da medida liminar, bem 

como reitera o cumprimento da ordem judicial, seja fornecendo o 

tratamento quimioterápico com uso bevacizumabe 7,5 mg/kg por meio de 

bloqueio judicial nas contas de titularidades dos Requeridos. Feito o 

registro. Indefiro o pedido de bloqueio judicial de valores do ente público, 

por entender que os Requeridos devem envidar providências 

administrativas para resolver as questões de saúde pública, até porque a 

situação versada não é um caso isolado, infelizmente é algo que 

ultrapassa o âmbito administrativo e sufoca o Poder Judiciário. Lado outro, 

pondera-se que foi concedida a antecipação de tutela, com manifestação 

da parte Autora em razão da inércia. Observa-se que a cominação de 

multa diária para o cumprimento da decisão judicial é medida possível, que 

se enquadra no poder geral de efetivação do juiz, legalmente prevista para 

o adimplemento das obrigações de fazer consoantes artigos 497, 500, 

536, §1 e 537, do Novo Código de Processo Civil. Nesse panorama, a 

astreinte visa a garantir a efetividade da determinação para cumprimento 

de obrigação de fazer e, diante de sua expressa previsão legal, não há 

que se falar em eventual abusividade ou ilegalidade. Sobre o assunto, 

lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade que o objetivo das 

astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obriga-lo a 

cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. (in 

Código de Processo Civil Comentado, 10 edição, São Paulo, ed. Revista 

dos Tribunais, 2007, p.673). Ademais, pela própria recalcitrância do(s) 

Requerido(s) em cumprir voluntariamente a decisão, que, mantém-se 

inerte, indo de encontro com o interesse público, mais precisamente com 

os princípios da transparência, impessoalidade e eficiência, que deve 

pautar o atuar administrativo, entendo ser perfeitamente possível e 

necessária à aplicação da multa. Desta feita, considerando que os 
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Requeridos deliberadamente se negam em cumprir com a decisão judicial, 

não resta alternativa a não ser a imposição de multa coercitiva. Da multa 

pessoal aos gestores públicos. Leonardo José Carneiro da Cunha 

preconiza que para conferir efetividade ao comando judicial, cabe, 

portanto, a fixação de multa, com esteio no §4º do artigo 461 do CPC, a 

ser exigida do agente público responsável, além de se exigir da própria 

pessoa jurídica de direito público. Justifica seu posicionamento aduzindo 

que é possível admitir a fixação da multa ao agente público, fazendo 

prevalecer o principio da efetividade, erigido a uma garantia constitucional. 

(Cunha, 2004, p.104) Não é diferente o entendimento de Eduardo Talamini, 

segundo o qual "cabe ainda considerar a possibilidade de a multa ser 

cominada diretamente contra a pessoa do agente público, e não contra o 

ente público que ele representa" - a fim de a medida funcionar mais 

eficientemente como instrumento de pressão. O acordão abaixo transcrito 

demonstra que o Tribunal da Cidadania (STJ) já vem aplicando a multa 

diária contra o gestor, mesmo quando não figura no polo passivo. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. REVISÃO DE PENSÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. MULTA 

DIÁRIA DIRECIONADA À AUTORIDADE IMPETRADA. POSSIBILIDADE. 1. A 

questão nos autos indaga saber se pode a multa cominatória ser 

direcionada ao agente público que figura como impetrado na ação 

mandamental. 2. Segundo o Tribunal de origem, "a imposição da multa 

pessoal cominada ao Presidente do RIOPREVIDENCIA, vez que em 

consonância com o parágrafo único do art. 14 do CPC, [...] tem por 

finalidade reprimir embaraços a efetivação do provimento judicial". 3. A 

cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, 

mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis 

pelo cumprimento das determinações judiciais. (Precedente: REsp 

1111562/RN, da relatoria do Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

publicado em 18/09/2009). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no 

AREsp 472.750/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 09/06/2014). Esta 

responsabilidade pessoal do gestor é a interpretação mais justa e 

coerente que se pode fazer do ordenamento, pois não se afigura razoável 

que o ente público seja punido, isoladamente pela inércia do agente que o 

representa. Ora, o impulso para a alocação das rubricas nas leis 

orçamentárias, a realização de uma licitação para a contratação de 

serviços técnicos jurídicos, enfim, a consumação de um ato administrativo 

depende da vontade do agente público responsável pela ordenação das 

despesas, pois a administração pública é gerida por pessoas, as quais 

representam a vontade momentânea do poder público. A teoria do órgão 

está bem delineada na doutrina de Hely Lopes Meirelles, revela 

exatamente estes aspectos orgânicos entre autoridade pública e 

administração, que se confundem em uma vontade só. Apesar da doutrina 

supramencionada afirmar que a pessoa jurídica de direito público é quem 

responde objetivamente (art. 37, §6º, CF/88) pela ação ou omissão de 

seus agentes, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Ademais, na esteira do princípio da eficiência, que 

norteia toda a administração pública, a coerção indireta representada pela 

multa diária não tem cumprido sua finalidade quando direcionada 

unicamente contra os cofres públicos, pois o mau gestor pouco se importa 

com o erário, e, portanto, não se sente pressionado se este sofrerá 

prejuízo para pagamento de multas diárias pelo descumprimento de ordem 

judicial, embora seja possível, em tese, ação de regresso e/ou ação por 

ato de improbidade administrativa. Por tais razões a multa cominatória 

deverá ser aplicada de forma solidária entre a pessoa jurídica e as 

pessoas físicas dos gestores estaduais e municipais. Portanto, 

considerando que o descaso pode resultar em grave lesão à saúde ou 

mesmo por em risco a vida da parte Autora e diante da postura dos 

demandados em descumprir ordem judicial, determino a intimação do 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do Excelentíssimo Governador do 

Estado, Sr. Pedro Taques e do Excelentíssimo Secretário de Estado de 

Saúde, Sr. Luiz Antônio Vitório Soares, bem como a intimação do Município 

de Várzea Grande, na pessoa da Excelentíssima Prefeita Municipal, Sra. 

Lucimar Sacre de Campos e do Excelentíssimo Secretário de Saúde 

Municipal, Sr. Diógenes Marcondes, para no prazo improrrogável de até 

24h, cumprir a obrigação de fazer pleiteada – fornecimento de tratamento 

quimioterápico com uso bevacizumabe 7,5 mg/kg, sob pena de multa diária 

no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo de forma solidária 

entre a pessoa jurídica de direito público e as pessoas físicas dos 

gestores estaduais e municipais. Requisite-se ao Delegado de Polícia 

Judiciária Competente, para que seja instaurado o devido termo 

circunstanciado para apuração de suposta prática do delito previsto no 

art. 330, do Código de Processo Penal, tendo em vista o descumprimento 

injustificado da decisão judicial pela Procuradora do Município de Várzea 

Grande, Dra. Sadora Xavier Fonseca Chaves e a Representante Legal da 

Secretaria de Saúde Estadual, Sra. Vania Ligia da Silva, devidamente 

intimados da decisão judicial anteriormente proferida. Encaminhe-se junto 

ao Ofício, cópias das decisões, bem como os mandados de intimação 

positivo/negativo, a fim de facilitar a compreensão dos fatos ocorridos e o 

consequente descumprimento da ordem liminar. Assinalo o prazo de até 

05 (cinco) dias para informar a este Juízo as providências adotadas. 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a decisão quando possível como 

mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000135-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (por meio da SECRETARIA DE SAÚDE, que 

integra, a nível estadual, o Sistema Único de Saúde) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

Vistos, Defiro a assistência judiciária gratuita à parte autora. Anote-se. 

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido de tutela de urgência, proposta por ANTÔNIO DA SILVA 

FIGUEIREDO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em 

resumo, que o requerente encontra-se internado no Pronto-Socorro desde 

o dia 03/01/2018, devido a problemas de ulcera infectada em membros 

inferiores com quadro de infecção generalizada, necessitando com 

urgência de transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Com a 

inicial anexou documentos. É a síntese necessária. DECIDO. É certo que o 

Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 

196 da CF). No caso em exame, a parte autora comprovou que necessita 

de internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, com urgência, 

conforme documentos médico em anexo. Deste modo, comprovada a 

necessidade e urgência para que seja realizada a internação em UTI. 

Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Ante o 

exposto, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, determinando que o réu 

realize a internação da parte autora em UTI, no prazo de até 72 (setenta e 

duas) horas. Nos termos do art. 536, §1º c/c 537, do Código de Processo 

Civil, fica cominada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) caso o requerido 

transgrida o preceito constante no parágrafo anterior, independentemente 

de futura responsabilização civil, criminal e administrativa na hipótese de 

óbito do paciente por falta de tratamento adequado e eficaz. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Outrossim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias 

para regularizar a representação processual do Autor. Para fiel 

cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Comunique-se a Secretaria de Estado 

de Saúde, por meio da Assessoria de Demandas Judiciais da presente 

decisão, no e-mail apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Determino o 

cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º 

da CNGC), servindo a decisão quando possível como mandado. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000209-36.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BOTRAN TRANSPORTE CARGAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO (A) ADJUNTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

CHEFE DA COORDENADORIA DE SERVIÇOS DA SEMA - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Em sede de mandado de segurança, a competência para o 

processamento e julgamento do processo é definida segundo a hierarquia 

funcional da autoridade coatora e sua sede funcional. No mesmo sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL - COMPETÊNCIA - MANDADO 

DE SEGURANÇA - DOMICÍLIO DA AUTORIDADE COATORA. (...) 3. "A 

competência para processamento e julgamento da ação mandamental é 

determinada pelo domicílio da autoridade apontada coatora. Trata-se de 

competência absoluta e, portanto, improrrogável". (in REO 

19970100047039-0/MT, Rel. Des. Fed. Maria Do Carmo Cardoso, 6ª Turma, 

DJ 07.05.2002, p. 205). 4. Verifica-se que a sede da autoridade impetrada 

- Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - COFEA -, é 

aqui em Brasília/DF, competindo, portanto, à Seção Judiciária do Distrito 

Federal o processamento e o julgamento do mandado de segurança. 5. 

Agravo regimental não provido.” (TRF-1 - AGA: 322567420134010000 AP 

0032256-74.2013.4.01.0000, Relator: Desembargador Federal Reynaldo 

Fonseca, 7ª Turma, Data de Julgamento: 14.01.2014, Data de Publicação: 

e-DJF1 p.973 de 24.01.2014 - Destaquei). Desta forma, em se tratando de 

mandado de segurança, a competência absoluta se fixa pelo local onde 

estiver sediada a autoridade apontada como coatora. Isto posto, 

reconheço a incompetência absoluta deste juízo e, de ofício, declino de 

minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar, 

devendo os autos serem remetidos à uma das Varas Especializadas de 

Fazenda Pública de Cuiabá-MT, com as anotações de rigor. Intime-se. 

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000477-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE MARTA CORREA ANANIAS (AUTOR)

ROBSON BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

LAENIZIA HOLANDA ALENCASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 
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remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001209-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO CURVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 
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conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000783-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIRA APARECIDA CEZEMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 
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público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000429-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDINO CALISTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 
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conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001680-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE PATRICIO BEZERRA TOPANOTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 
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reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002077-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 
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Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 
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(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002392-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CALDEIRA DIAS (REQUERENTE)

MARIA DANUBIA PEREIRA DUTRA (REQUERENTE)

MARIA BOSCO BERNADINA MACIEL (REQUERENTE)

LENIRA GUSMAO MARTINS (REQUERENTE)

VANESSA TIAGO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 
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NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002599-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS DE SOUZA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANNY FIDELIS CARDOSO OAB - MT15058 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 
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causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004197-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ZANESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS OAB - MT0014517A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de 

Mato Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória 

nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa 

de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, 

e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora 

com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi observado em 

seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito inicial para 

condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 11,98% aos 

vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da conversão dos 

valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento das diferenças 

relativas à incorporação, com repercussão sobre os adicionais temporais, 

férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, 

observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou documentos. 

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial. Houve réplica. Instadas à especificação 

de provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o 

relatório. Decido. O feito em questão comporta o julgamento antecipado, 

nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito. Ao 

contrário do que vinha decidindo, assim como, consoante posicionamento 

firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado, entendo por 

desnecessária a produção de prova pericial quando a sentença 

determinar a apuração de eventual defasagem em fase de liquidação de 

sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de 

direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 
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remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001332-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL OAB - MT6755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo com pedido de 

tutela de urgência movida por Eliana Silva de Araújo em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, objetivando a nulidade do ato de demissão da 

Requerente em razão de sua estabilidade e a ausência de processo 

administrativo disciplinar a garantir a legalidade de sua demissão, com 

consequente retorno ao último cargo ocupado na Secretaria de Estado e 

Fazenda do Estado de Mato Grosso descrito em sua ficha funcional, com 

vencimentos equivalentes. O Requerido apresentou contestação arguindo, 

em preliminar, a incompetência em razão da matéria vez que a Requerente 

era contratada da Secretaria de Estado de Fazenda, mantendo vínculo 

empregatício regido pela CLT, sendo competente a Justiça do Trabalho. 

Preliminar rejeitada no despacho saneador. Como prejudicial de mérito, 

arguiu a prescrição quinquenal, vez que a Requerente teria sido 

contratada em 01/09/1980 tendo se afastado em 1988 para tratar de 

assuntos pessoais, ficando afastada do cargo por 29 anos. Por fim, 

pugnou pelo acolhimento das preliminares suscitadas. A Requerente 

apresentou impugnação refutando os argumentos da defesa. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. A 

Requerente foi contratada em 01/09/1980 para prestar serviços como 

agente administrativo na Secretaria de Fazenda, tendo como último evento 

registrado em seu nome em 13/09/1988. A ação proposta foi em 

05/10/2016 e por ela se pede seja declarada a nulidade do ato de 

demissão em razão de sua estabilidade e a ausência de processo 

administrativo disciplinar para devolver a Requerente ao cargo de direito. É 

manifesta a prescrição da demanda, ex vi do art. 1º do Decreto Federal nº 

20.910/32 que se tem por aplicável in casu independentemente de 

cuidar-se de ato anulável ou nulo, distinção não contida naquele preceito 

legal e que, portanto, descabe fazer para fins de dar-lhe ou não aplicação 

tal qual preleciona Celso Antônio Bandeira de Mello, in verbis: “Já com 

relação à prescrição dos ‘direitos e ações contra a Fazenda Pública’, não 

há qualquer diferença entre nulos e anuláveis. Como bem observou Régis 

Fernandes de Oliveira, não se pode fundar qualquer distinção de efeitos 

entre atos nulos e anuláveis quanto à prescrição da ação de terceiros 

contra a Fazenda. É que o Decreto nº 20.910, de 6.1.32, firmou regra 

geral, estabelecendo-a em 5 anos, sem fazer caso algum de serem nulos 

ou anuláveis os atos que se queira impugnar” (Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros, 11ª ed., 1999, n. 173, pág. 346). E, realmente, a 

respeito pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça até mesmo para casos a envolver penas mais severas 

(demissão): “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, 

nos termos do Decreto nº 20.910/32, o prazo para a propositura da ação 

de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que 

excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes” (STJ, 

AgRg no REsp 1.158.353/ AM, 6ª T., Rel. Min. Rogérgio Schietti Cruz, v.U., 

j. 5.8.14, DJe 19.8.14); e “O acórdão recorrido está em conformidade com 

a jurisprudência desta Corte, que firmou o entendimento de que o prazo 

para propositura de ação declaratória de nulidade de ato administrativo é 

de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos 

termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em 

face de ato nulo. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 

194.271/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 25/10/1999; AgRg 

no REsp 1.167.430/AM, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Quinta 

Turma, DJe 13/12/2010 e AgRg no REsp 1.167.430/AM, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho Quinta Turma, DJe 13/12/2010” (STJ, AgRg no 

REsp 1.228.441/MG, 1ª T., Rel. Min. Benedito Gonçalves, v.u., j. 21.6.11, 

DJe 29.6.11). Em suma, “os atos administrativos gozam dos atributos de 

presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e 

auto-executoriedade (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo 

Brasileiro, 29ª ed., Malheiros, São Paulo, 2004, pp. 158/159). Se o 

interessado os reputa nulos, deve impugná-los no prazo prescricional 

estabelecido no Decreto 20.910/32. O ordenamento, em regra, repudia a 

imprescritibilidade. Não há como dar amparo à tese de que a nulidade pode 

ser declarada judicialmente independentemente do transcurso do prazo 

prescricional” (STJ, AgRg nos EDcl no RMS 23.998/RS, 5ª T., Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, v.u., j. 11.11.08, DJe 1º.12.08). Ou como posto em 

precedente oriundo da jurisprudência bandeirante com remissão a vetusto 

Aresto do Excelso Pretório a par de outros mais recentes do Colendo 
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Superior Tribunal de Justiça (dentre eles, um já anteriormente 

colacionado), in verbis: “A propósito, vale transcrever as observações 

feitas pelo e. Ministro Moreira Alves no julgamento do RE nº 99.936-1/RS (j. 

13/05/1983): ‘De feito, para saber-se se ocorre, ou não, prescrição em 

matéria de nulidade de ato administrativo invocada contra o Poder Público, 

a solução não se encontra na natureza jurídica da ação que visa à 

nulidade se declaratória ou se constitutiva negativa - , mas, sim, em nosso 

direito positivo, no Decreto 20.910, de 6.1.32, que estabeleceu, como 

regra geral, sem fazer qualquer distinção entre nulidade e anulabilidade, o 

prazo de prescrição de 5 (cinco) anos, com relação a quaisquer direitos 

pessoais, como o são os decorrentes de relação de serviço público. (...) E 

é essa, aliás, a jurisprudência pacífica desta Corte, que aplica a 

prescrição quinquenária inclusive às hipóteses como a presente de 

alegação de ofensa a direito pessoal por ato administrativo eivado de 

nulidade’. Anote-se o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EX-POLICIAL RODOVIÁRIO 

FEDERAL. CELETISTA. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N.º 20.910/32. 

IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 

2º, 86 E 458 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 145, INCISOS III E V, DO 

CÓDIGO CIVIL DE 1916, 2.º, INCISOS VI, VII, VIII E PARÁGRAFO ÚNICO, 50 

INCISO I, E § 1.º, 53 E 65 DA LEI N.º 9.784/99. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. DIREITO OU AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA APLICAÇÃO 

DO DECRETO Nº 20.910/32. INCIDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. 

REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. A via especial, 

destinada à uniformização da interpretação da legislação 

infraconstitucional, não se presta à análise de possível violação a 

dispositivos da Constituição da República. 2. O pedido consistente no 

exame da inconstitucionalidade do Decreto nº 20.910/32 é estranho à via 

do especial, porquanto fundado na incompatibilidade entre aquele 

normativo federal e dispositivos da Carta Magna. 3. A suposta afronta aos 

arts. 2º, 86 e 458 do Código de Processo Civil; ao art. 145, incisos III e V, 

do Código Civil de 1916; bem como aos arts. 2º, incisos VI, VII, VIII, e 

parágrafo único, 50, inciso I, 53 e 65 da Lei nº 9.784/99, não foi analisada 

pelo Tribunal a quo, tampouco foi objeto de embargos declaratórios, 

fazendo incidir o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal 

Federal. 3. Não tendo sido efetuado o cotejo analítico nos moldes legais e 

regimentais, ou seja, com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e 

paradigma que demonstrem a identidade de situações e a diferente 

interpretação dada à lei federal, impossível a verificação quanto à 

existência de dissenso pretoriano, o que atrai à espécie a Súmula 284 do 

Pretório Excelso. 4. Visando a ação configurar ou restabelecer situação 

jurídica, o prazo prescricional deve ser contado a partir do momento em 

que o direito foi vulnerado de forma inequívoca. 5. A rescisão do contrato 

de trabalho data de 24/08/1984, mas tão-somente em 24/08/2000 foi 

ajuizada ação ordinária pleiteando a nulidade daquele ato, cumulada com a 

reintegração aos quadros do Departamento Nacional de Estradas de 

Rodagem – DNER – e, portanto, é de se reconhecer a prescrição do 

próprio fundo do direito. 6. Deve ser aplicada a prescrição qüinqüenal, 

prevista no Decreto 20.910/32, a todo qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, não 

sendo correta, inclusive, a analogia com o Código Civil, por se tratar de 

relação de direito público. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nessa extensão, desprovido.” (REsp 574.123/PR, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 17/12/2010). Ad 

argumentandum tantum, incontroverso que a relação entre eles é de 

contrato de trabalho, sopese que os atos administrativos gozam de 

presunção de veracidade dos fatos neles expostos, cumprindo dessa 

forma à Requerente, e, a contrario sensu, provar a sua falsidade. Não 

cuidou a Requerente de trazer aos autos prova de vinculo diverso, não se 

podendo, dessa forma, atribuir outro que não seja o do constante no 

contrato de trabalho atacado. A Requerente era ocupante de função de 

agente administrativo, de provimento mediante contrato temporário, 

significando, portanto, que fora nomeada para o exercício de função 

pública em caráter provisório, independentemente de concurso, sendo a 

função desempenhada precariamente, pois, quem assim a exerce, 

sujeita-se à exoneração ad nutum. Veja-se a letra do art. 37, inciso II, da 

Constituição Federal: “Art. 37. (...) II - a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 

ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” 

Certo é que o cargo da Requerente é de provimento precário e temporário, 

não criando qualquer vínculo entre ela e a Administração Pública, pois, 

claro seu condicionamento à conveniência e oportunidade administrativa, a 

despeito de qualquer segurança daquele. Ora, os contratados de forma 

precária, sob condição de prestarem serviços públicos em caráter 

temporário têm ciência, desde a designação, da possibilidade de serem 

dispensados ad nutum, a depender da conveniência e da oportunidade da 

Administração Pública contratante. A necessidade temporária ou a 

permanente, porém, imediata, dependem da conveniência e da 

oportunidade administrativas sendo que, ficando a contratação temporária 

à mercê do mérito administrativo, também a dispensa do contratado 

dependerá do poder discricionário da Administração Pública. Assim, 

afastada a necessidade, o contratado poderá ser imediatamente 

dispensado, sem qualquer procedimento administrativo. Isso porque, não 

se trata, no caso, de servidor efetivo, podendo o contratado, em caráter 

temporário, ser desligado de ofício, dispensada a realização de qualquer 

procedimento prévio ou indenização. Frise-se que, a função da 

Requerente encontra-se sujeita ao desligamento ad nutum, visto que o 

caráter precário de sua contratação autoriza a Administração Pública, 

desde que cessada a oportunidade e a conveniência de sua manutenção, 

sua dispensa, não exigindo maiores justificações, pois seu desligamento, 

finda a necessidade temporária, motiva-se no próprio interesse público. 

Dessa forma, a rigor, o contrato temporário revela-se incompatível com o 

instituto da estabilidade, porquanto a permanência no cargo depende, 

essencialmente, da conveniência do superior hierárquico, a serem 

analisadas no âmbito de sua discricionariedade. Posto isto, extingo o 

processo com apreciação do mérito pela ocorrência da prescrição (Art. 

487, inciso II, do CPC c/c Art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32). 

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de 

acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o disposto no 

art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a 

instância “ad quem” para o exame do recurso. Com o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002089-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA BUTACA TABORELLI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 
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sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001297-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA DA COSTA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 
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Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 
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(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002780-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ANDRADE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 
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de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003658-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENERVAL FERRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 
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(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003366-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DE ALMEIDA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 959 de 1153



2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003699-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINAR DE ARRUDA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 
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Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004666-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GILBERTO COSTA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004634-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA DE ALMEIDA RIBAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA OAB - MT2029/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 
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561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005217-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIAMAR JUNIA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 
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as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005174-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLACI TERESINHA KERBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 
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adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005179-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIMEIRE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 
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Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003244-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA LEITE DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 
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liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005822-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARQUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 
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REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006287-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LUCIA FIGUEIREDO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 
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parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006604-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FIGUEIREDO DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 
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reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006606-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ORTIZ DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 
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eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006599-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 
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esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006478-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENE RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 
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Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006918-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA RODRIGUES PARAGUASSU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 
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Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 
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Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007059-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE RODRIGUES NERY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 
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monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003155-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARDELIA SILVA PEDRACA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 
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conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000460-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO DE LIMA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 
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estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000072-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE MUNIZ NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 
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DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001500-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEIA DE MIRANDA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 
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conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001504-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIL DA SILVA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 
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inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004073-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINHO JOSE DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 
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poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004601-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI DE CAMPOS CURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 
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conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004123-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MARIA ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 
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estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004119-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 
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DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003864-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 
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conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003816-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CASSIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 
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inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000506-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 
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poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003696-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CRISTINA ANUNCIACAO SANTOS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 
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conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005964-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEIA SERGIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 
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estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002610-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. 

Juntou documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos 

antecedentes históricos da conversão dos vencimentos para a URV. 

Sustentou competir a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao 

final, protestou pela improcedência do pedido inicial. Houve réplica. 

Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 
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análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001336-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. 

Juntou documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos 

antecedentes históricos da conversão dos vencimentos para a URV. 

Sustentou competir a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao 

final, protestou pela improcedência do pedido inicial. Houve réplica. 

Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 
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Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001662-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUCILO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. 

Juntou documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos 

antecedentes históricos da conversão dos vencimentos para a URV. 

Sustentou competir a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao 

final, protestou pela improcedência do pedido inicial. Houve réplica. 

Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 
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fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002040-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER ANTONIO DE SANTANA ROCHA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 
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parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. 

Juntou documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos 

antecedentes históricos da conversão dos vencimentos para a URV. 

Sustentou competir a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao 

final, protestou pela improcedência do pedido inicial. Houve réplica. 

Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 
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Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004550-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DIAS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de 

Mato Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória 

nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa 

de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, 

e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora 

com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi observado em 

seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito inicial para 

condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 11,98% aos 

vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da conversão dos 

valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento das diferenças 

relativas à incorporação, com repercussão sobre os adicionais temporais, 

férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, 

observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou documentos. 

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial. Houve réplica. Instadas à especificação 

de provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o 

relatório. Decido. O feito em questão comporta o julgamento antecipado, 

nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito. Ao 

contrário do que vinha decidindo, assim como, consoante posicionamento 

firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado, entendo por 

desnecessária a produção de prova pericial quando a sentença 

determinar a apuração de eventual defasagem em fase de liquidação de 

sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de 

direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 
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nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000074-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHNOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que o Autor foi diagnosticado com cardiopatia isquêmica crônica, 

necessitando de intervenção cirúrgica – tratamento angioplastia para 

implantação de 02 stents farmacológicos. Devidamente citado, o Requerido 

deixou de apresentar manifestação. O Autor manifestou (ID 8734044), 

informando que o requerido cumpriu a decisão. É o relato do que importa. 

Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento em seu atual 

estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de direito, 

prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da mesma 

forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a realização de 

provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi confessado, se não é 

controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem 

cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475). No 

mérito, o pedido esboçado pela parte Requerente merece acolhimento. De 

acordo com o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Além do mais, consta nos autos a 

necessidade do procedimento de angioplastia para implantação de 02 

stents farmacológicos. Não há que se falar em resolução sem julgamento 

de mérito, pois o que se pretendia era o adequado tratamento de saúde e 

com sua concretização houve reconhecimento da procedência do pedido. 

Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação e por 

consequência torno definitiva, a medida antecipatória concedida, 

deixando, contudo, de condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação 

pleiteada tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Sem 

custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos 

honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas 

pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte 

sucumbente. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos 

a instância “ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a 

sujeição da presente sentença ao reexame necessário, diante do 

reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, II (500 salários mínimos de 

condenação para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias 

e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos 

Estados) do NCPC. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Nada sendo postulado, 

arquivem-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002909-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BRUGNOLI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em conta a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente, julgo 

extinto o feito sem resolução de mérito, em razão de carência 

superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigo 950, ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002342-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELICIO FERRAZZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em conta a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente, julgo 

extinto o feito sem resolução de mérito, em razão de carência 

superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigo 950, ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004478-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLLOS EMANUEL ALMEIDA CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCINDA DE ALMEIDA OAB - 603.817.871-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que foi vítima de acidente automobilístico, encontrando-se em 

estado gravíssimo e entubado, necessitando de UTI com urgência. 

Devidamente citados, as Requeridas apresentaram contestação. Em 

seguida, o autor apresentou a impugnação informando que houve o 

cumprimento voluntário, pugnando pela extinção do processo. É o relato 

do que importa. Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento 

em seu atual estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de 

direito, prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da 

mesma forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a 

realização de provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi 

confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo provado 

nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro 

Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, 

p. 475). No mérito, o pedido esboçado pela parte Requerente merece 
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acolhimento. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal dispõe 

que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. Além do mais, consta nos 

autos a necessidade da transferência do Autor para a UTI. Não há que se 

falar em resolução sem julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o 

adequado tratamento de saúde e com sua concretização houve 

reconhecimento da procedência do pedido. Isto posto, julgo procedente, 

em parte, os pedidos desta ação e por consequência torno definitiva, a 

medida antecipatória concedida, deixando, contudo, de condenar o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande na obrigação pleiteada 

tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Sem custas 

processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários 

advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo 

direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença 

ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 

496, § 3º, II (500 salários mínimos de condenação para os Estados, o 

Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e 

os Municípios que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada 

em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005552-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGILSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

JUSSYVANIA MORAIS LOURENCO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que o Autor encontra-se em estado gravíssimo, necessitando de 

UTI com urgência. Devidamente citados, os Requeridos apresentaram 

contestação. Em seguida, o autor apresentou impugnação informando que 

houve o cumprimento voluntário, pugnando pela extinção do processo. É o 

relato do que importa. Fundamento e Decido. O processo comporta 

julgamento em seu atual estágio, e isto porque trata de matéria 

exclusivamente de direito, prescindindo de colheita de provas em 

audiência. A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: “O juiz deve 

sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art. 130). Se 

o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo 

provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” (Humberto 

Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora 

Forense, vol. I, p. 475). No mérito, o pedido esboçado pela parte 

Requerente merece acolhimento. De acordo com o artigo 196 da 

Constituição Federal dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Além do mais, consta nos autos a necessidade da 

transferência do Autor para a UTI. Não há que se falar em resolução sem 

julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o adequado tratamento 

de saúde e com sua concretização houve reconhecimento da procedência 

do pedido. Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação e 

por consequência torno definitiva, a medida antecipatória concedida, 

deixando, contudo, de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de 

Várzea Grande na obrigação pleiteada tendo em vista que já foi cumprida 

no curso da demanda. Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 

7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de 

pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de 

atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame 

necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, II 

(500 salários mínimos de condenação para os Estados, o Distrito Federal, 

as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios 

que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de 

direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas 

legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005552-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGILSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

JUSSYVANIA MORAIS LOURENCO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que o Autor encontra-se em estado gravíssimo, necessitando de 

UTI com urgência. Devidamente citados, os Requeridos apresentaram 

contestação. Em seguida, o autor apresentou impugnação informando que 

houve o cumprimento voluntário, pugnando pela extinção do processo. É o 

relato do que importa. Fundamento e Decido. O processo comporta 

julgamento em seu atual estágio, e isto porque trata de matéria 

exclusivamente de direito, prescindindo de colheita de provas em 

audiência. A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: “O juiz deve 

sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art. 130). Se 

o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo 

provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” (Humberto 

Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora 

Forense, vol. I, p. 475). No mérito, o pedido esboçado pela parte 

Requerente merece acolhimento. De acordo com o artigo 196 da 

Constituição Federal dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Além do mais, consta nos autos a necessidade da 

transferência do Autor para a UTI. Não há que se falar em resolução sem 

julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o adequado tratamento 

de saúde e com sua concretização houve reconhecimento da procedência 

do pedido. Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação e 

por consequência torno definitiva, a medida antecipatória concedida, 

deixando, contudo, de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de 

Várzea Grande na obrigação pleiteada tendo em vista que já foi cumprida 

no curso da demanda. Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 

7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de 

pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de 

atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame 

necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, II 

(500 salários mínimos de condenação para os Estados, o Distrito Federal, 

as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios 

que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de 

direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas 

legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004653-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO FERREIRA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAMYR GELIO DOS SANTOS OAB - 050.969.501-90 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 
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Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que o Autor sofreu uma parada cardíaca encontrando-se em 

estado grave, necessitando ser transferido imediatamente para UTI, com 

urgência. Devidamente citados, os Requeridos apresentaram contestação. 

Em seguida, o Autor apresentou impugnação informado o cumprimento 

voluntário, requerendo a extinção do processo. É o relato do que importa. 

Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento em seu atual 

estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de direito, 

prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da mesma 

forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a realização de 

provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi confessado, se não é 

controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem 

cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475). No 

mérito, o pedido esboçado pela parte Requerente merece acolhimento. De 

acordo com o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Além do mais, consta nos autos a 

necessidade da transferência do Autor para a UTI. Não há que se falar em 

resolução sem julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o 

adequado tratamento de saúde e com sua concretização houve 

reconhecimento da procedência do pedido. Isto posto, julgo procedente, 

em parte, os pedidos desta ação e por consequência torno definitiva, a 

medida antecipatória concedida, deixando, contudo, de condenar o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande na obrigação pleiteada 

tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Sem custas 

processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários 

advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo 

direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença 

ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 

496, § 3º, II (500 salários mínimos de condenação para os Estados, o 

Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e 

os Municípios que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada 

em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003389-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GERMANO SANTANA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que o Autor é portador da doença de Parkinson, desnutrição 

protética calórica, insuficiência renal e respiratória, necessitando ser 

transferido imediatamente para UTI, com urgência. Devidamente citados, 

os Requeridos apresentaram contestação. O autor apresentou a 

impugnação pugnando pela procedência da ação. Em seguida, foi 

informado que o Autor foi transferido para a UTI, sendo requerida a 

extinção do processo pelo exaurimento. É o relato do que importa. 

Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento em seu atual 

estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de direito, 

prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da mesma 

forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a realização de 

provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi confessado, se não é 

controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem 

cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475). No 

mérito, o pedido esboçado pela parte Requerente merece acolhimento. De 

acordo com o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Além do mais, consta nos autos a 

necessidade da transferência do Autor para a UTI. Não há que se falar em 

resolução sem julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o 

adequado tratamento de saúde e com sua concretização houve 

reconhecimento da procedência do pedido. Isto posto, julgo procedente, 

em parte, os pedidos desta ação e por consequência torno definitiva, a 

medida antecipatória concedida, deixando, contudo, de condenar o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande na obrigação pleiteada 

tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Sem custas 

processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários 

advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo 

direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença 

ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 

496, § 3º, II (500 salários mínimos de condenação para os Estados, o 

Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e 

os Municípios que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada 

em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006619-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO ORBEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em conta a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente, julgo 

extinto o feito sem resolução de mérito, em razão de carência 

superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigo 950, ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004906-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BASILIA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que a Autora necessita ser transferido imediatamente para UTI, 

com urgência. Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação. 

O autor apresentou a impugnação pugnando pela procedência da ação. 

Em seguida, foi informado o cumprimento da decisão, sendo requerida a 

extinção do processo. É o relato do que importa. Fundamento e Decido. O 

processo comporta julgamento em seu atual estágio, e isto porque trata de 

matéria exclusivamente de direito, prescindindo de colheita de provas em 

audiência. A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: “O juiz deve 

sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art. 130). Se 

o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo 

provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” (Humberto 

Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora 

Forense, vol. I, p. 475). No mérito, o pedido esboçado pela parte 

Requerente merece acolhimento. De acordo com o artigo 196 da 

Constituição Federal dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Além do mais, consta nos autos a necessidade da 

transferência da Autora para a UTI. Não há que se falar em resolução sem 
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julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o adequado tratamento 

de saúde e com sua concretização houve reconhecimento da procedência 

do pedido. Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação e 

por consequência torno definitiva, a medida antecipatória concedida, 

deixando, contudo, de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de 

Várzea Grande na obrigação pleiteada tendo em vista que já foi cumprida 

no curso da demanda. Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 

7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de 

pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de 

atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame 

necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, II 

(500 salários mínimos de condenação para os Estados, o Distrito Federal, 

as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios 

que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de 

direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas 

legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000961-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRO RODRIGUES DE MATTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CELEZIA RODRIGUES DE MATTOS (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que o Autor foi acometido por acidente vascular cerebral, 

necessitando ser transferido imediatamente para UTI, com urgência. O 

Autor informou o cumprimento da decisão e requereu a extinção do 

processo. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação e, em 

seguida o Município de Várzea Grande manifestou pela concordância do 

pedido de extinção formulado pelo Autor É o relato do que importa. 

Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento em seu atual 

estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de direito, 

prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da mesma 

forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a realização de 

provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi confessado, se não é 

controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem 

cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475). No 

mérito, o pedido esboçado pela parte Requerente merece acolhimento. De 

acordo com o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Além do mais, consta nos autos a 

necessidade da transferência do Autor para a UTI. Não há que se falar em 

resolução sem julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o 

adequado tratamento de saúde e com sua concretização houve 

reconhecimento da procedência do pedido. Isto posto, julgo procedente, 

em parte, os pedidos desta ação e por consequência torno definitiva, a 

medida antecipatória concedida, deixando, contudo, de condenar o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande na obrigação pleiteada 

tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Sem custas 

processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários 

advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo 

direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença 

ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 

496, § 3º, II (500 salários mínimos de condenação para os Estados, o 

Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e 

os Municípios que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada 

em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004779-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que a parte Autora necessita de realização de cirurgia de 

artroplastia de revisão ou reconstrução do quadril. Verifico dos autos que 

até o presente momento não há informação acerca da realização da 

cirurgia. Contudo, verifico da certidão da 3ª Promotoria de Justiça Cível de 

Várzea Grande-MT, que o assistido, Sr. Laurentino Dias de Moura, foi 

convidado a comparecer na Promotoria de Justiça para tomar as 

providências para continuidade no processo e que o mesmo não 

compareceu desde o dia 04 de julho de 2017. Ante o exposto, nos termos 

do art. 485, VI do NCPC, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. 

Sem custas processuais. Acerca dos honorários advocatícios, em se 

tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, 

deixo de atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003567-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO PEREIRA LEITE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que o Autor, necessita ser transferido imediatamente para UTI, 

com urgência. Devidamente citados, o Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação. O autor apresentou a impugnação, foi informado que o Autor 

foi transferido para a UTI, sendo requerida a extinção do processo pelo 

exaurimento. É o relato do que importa. Fundamento e Decido. O processo 

comporta julgamento em seu atual estágio, e isto porque trata de matéria 

exclusivamente de direito, prescindindo de colheita de provas em 

audiência. A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: “O juiz deve 

sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art. 130). Se 

o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo 

provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” (Humberto 

Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora 

Forense, vol. I, p. 475). No mérito, o pedido esboçado pela parte 

Requerente merece acolhimento. De acordo com o artigo 196 da 

Constituição Federal dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Além do mais, consta nos autos a necessidade da 

transferência do Autor para a UTI. Não há que se falar em resolução sem 

julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o adequado tratamento 

de saúde e com sua concretização houve reconhecimento da procedência 

do pedido. Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação e 

por consequência torno definitiva, a medida antecipatória concedida, 

deixando, contudo, de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de 

Várzea Grande na obrigação pleiteada tendo em vista que já foi cumprida 

no curso da demanda. Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 

7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de 

pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de 

atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame 
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necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, II 

(500 salários mínimos de condenação para os Estados, o Distrito Federal, 

as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios 

que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de 

direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas 

legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002836-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES DE LIMA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que o Autor, necessita de realização de angioplastia transcutânea 

com implante de dois stents farmacologicos, com urgência. Devidamente 

citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação. O autor 

apresentou a impugnação. Em seguida, foi informado que foi realizado o 

procedimento no Autor, sendo requerida a extinção do processo pelo 

exaurimento. É o relato do que importa. Fundamento e Decido. O processo 

comporta julgamento em seu atual estágio, e isto porque trata de matéria 

exclusivamente de direito, prescindindo de colheita de provas em 

audiência. A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: “O juiz deve 

sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art. 130). Se 

o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo 

provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” (Humberto 

Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora 

Forense, vol. I, p. 475). No mérito, o pedido esboçado pela parte 

Requerente merece acolhimento. De acordo com o artigo 196 da 

Constituição Federal dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Além do mais, consta nos autos a necessidade da 

realização do procedimento cirurgico. Não há que se falar em resolução 

sem julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o adequado 

tratamento de saúde e com sua concretização houve reconhecimento da 

procedência do pedido. Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos 

desta ação e por consequência torno definitiva, a medida antecipatória 

concedida, deixando, contudo, de condenar o Estado de Mato Grosso e o 

Município de Várzea Grande na obrigação pleiteada tendo em vista que já 

foi cumprida no curso da demanda. Sem custas processuais (art. 3º, 

inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se 

tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, 

deixo de atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame 

necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, II 

(500 salários mínimos de condenação para os Estados, o Distrito Federal, 

as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios 

que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de 

direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas 

legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003159-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

BENEDITO GONCALO DE FIGUEIREDO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que o Autor sofreu traumatismo craniano, necessitando ser 

transferido imediatamente para UTI, com urgência. Devidamente citados, 

apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contestação. O autor 

apresentou a impugnação informado que o Autor foi transferido para a 

UTI, sendo requerida a extinção do processo pelo exaurimento. É o relato 

do que importa. Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento 

em seu atual estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de 

direito, prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da 

mesma forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a 

realização de provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi 

confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo provado 

nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro 

Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, 

p. 475). No mérito, o pedido esboçado pela parte Requerente merece 

acolhimento. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal dispõe 

que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. Além do mais, consta nos 

autos a necessidade da transferência do Autor para a UTI. Não há que se 

falar em resolução sem julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o 

adequado tratamento de saúde e com sua concretização houve 

reconhecimento da procedência do pedido. Isto posto, julgo procedente, 

em parte, os pedidos desta ação e por consequência torno definitiva, a 

medida antecipatória concedida, deixando, contudo, de condenar o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande na obrigação pleiteada 

tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Sem custas 

processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários 

advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo 

direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença 

ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 

496, § 3º, II (500 salários mínimos de condenação para os Estados, o 

Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e 

os Municípios que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada 

em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006264-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PINTO DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES LEIRIAO OAB - MT3669/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em conta a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente 

informado no processo, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, em 

razão de carência superveniente, nos termos do artigo 485, inciso IX do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000404-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

VITOR ANICETO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Várzea Grande (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em conta a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 
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urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente 

informado no processo, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, em 

razão de carência superveniente, nos termos do artigo 485, inciso IX do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000744-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR OAB - MT10953/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Intime-se a parte Autora, na pessoa do seu procurador, para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. No 

silêncio, intime-se pessoalmente a dar andamento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

NCPC. Encontrando-se a parte Requerente em lugar incerto e não sabido, 

autorizo sua intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003987-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA AMELIA DA COSTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em conta a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente, julgo 

extinto o feito sem resolução de mérito, em razão de carência 

superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigo 950, ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004487-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que o Autor sofreu traumatismo cranioencefálico grave, 

necessitando ser transferido imediatamente para UTI, com urgência. 

Devidamente citados, os Requeridos apresentaram contestação. Em 

seguida, o Autor informou o cumprimento voluntário, requerendo a 

extinção do processo. É o relato do que importa. Fundamento e Decido. O 

processo comporta julgamento em seu atual estágio, e isto porque trata de 

matéria exclusivamente de direito, prescindindo de colheita de provas em 

audiência. A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: “O juiz deve 

sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art. 130). Se 

o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo 

provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” (Humberto 

Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora 

Forense, vol. I, p. 475). No mérito, o pedido esboçado pela parte 

Requerente merece acolhimento. De acordo com o artigo 196 da 

Constituição Federal dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Além do mais, consta nos autos a necessidade da 

transferência do Autor para a UTI. Não há que se falar em resolução sem 

julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o adequado tratamento 

de saúde e com sua concretização houve reconhecimento da procedência 

do pedido. Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação e 

por consequência torno definitiva, a medida antecipatória concedida, 

deixando, contudo, de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de 

Várzea Grande na obrigação pleiteada tendo em vista que já foi cumprida 

no curso da demanda. Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 

7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de 

pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de 

atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame 

necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, II 

(500 salários mínimos de condenação para os Estados, o Distrito Federal, 

as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios 

que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de 

direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas 

legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004580-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BISPO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em conta a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente, julgo 

extinto o feito sem resolução de mérito, em razão de carência 

superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigo 950, ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002000-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UILSON ANTONIO PULQUERIO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em conta a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente, julgo 

extinto o feito sem resolução de mérito, em razão de carência 

superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigo 950, ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004790-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO ANDRADE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR OAB - SP304390 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MT E MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
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Vistos, Tendo em conta a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente, julgo 

extinto o feito sem resolução de mérito, em razão de carência 

superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigo 950, ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003482-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DA COSTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que a parte Autora é portadora de Lupus Eritematoso Sistêmico, 

necessitando ser transferido imediatamente para UTI, com urgência. 

Devidamente citados, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, e 

em seguida acostou documento informando que a parte autora foi 

transferida para a UTI. O Município não apresentou manifestação, nem 

mesmo a parte Autora apresentou impugnação. É o relato do que importa. 

Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento em seu atual 

estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de direito, 

prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da mesma 

forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a realização de 

provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi confessado, se não é 

controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem 

cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475). No 

mérito, o pedido esboçado pela parte Requerente merece acolhimento. De 

acordo com o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Além do mais, consta nos autos a 

necessidade da transferência do Autor para a UTI. Não há que se falar em 

resolução sem julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o 

adequado tratamento de saúde e com sua concretização houve 

reconhecimento da procedência do pedido. Isto posto, julgo procedente, 

em parte, os pedidos desta ação e por consequência torno definitiva, a 

medida antecipatória concedida, deixando, contudo, de condenar o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande na obrigação pleiteada 

tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Sem custas 

processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários 

advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo 

direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença 

ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 

496, § 3º, II (500 salários mínimos de condenação para os Estados, o 

Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e 

os Municípios que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada 

em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004400-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BENEDITA ARRUDA MARTINS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer para cumprir dever 

político constitucional c/c pedido de tutela de urgência” em que Ana 

Benedita Arruda Martins apresentou em face do Estado de Mato Grosso e 

Município de Várzea Grande, objetivando o fornecimento do HOME CARE, 

com apoio nos documentos anexados. Em seguida, a parte autora 

formulou pedido de desistência da ação. O limite para a desistência da 

ação ou do processo de cognição é o oferecimento da contestação, 

conforme prevê o parágrafo 4º, do art. 485, da Lei 13.105/2015 (Novo 

Código de Processo Civil): “§ 4º Oferecida a contestação, o autor não 

poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”. E eventual 

inconformismo do réu deve ser fundamentado. Conforme se verifica dos 

autos, o requerido manifestou concordância com o pedido de desistência 

da ação. Logo, é de se acolher a desistência. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 200, parágrafo único, do NCPC, homologo o pedido de 

desistência formulado pela parte autora, de consequência, julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito, o que fundamento no artigo 485, VIII, 

do NCPC. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contestação 

do requerido. Com fulcro nos artigos 225 c.c. 999, ambos do NCPC, 

homologo a renúncia ao direito recursal, porque a desistência da ação faz 

presumir o desinteresse recursal. Certifique-se o trânsito em julgado desta 

sentença, anote-se a extinção e arquivem-se os autos. P. R. I.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003654-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMITIVA MACIEL PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, PRIMITIVA MACIEL PEREIRA LEITE propôs “Ação Previdenciária – 

Aposentadoria Rural por Idade”, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, a concessão do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade pelo exercício da 

atividade de trabalhadora rural pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira. O pedido veio instruído com os documentos em 

anexo. A parte Requerida apresentou contestação, alegando a ausência 

de prova do exercício de atividade rural no período de carência exigido, 

não se enquadrando na categoria de segurados especiais. Por fim, requer 

a improcedência do pleito e junta documentos. A Autora apresentou 

impugnação ratificando os pedidos contidos na inicial. Realizada audiência 

de instrução e julgamento foi colhidas as provas orais. A parte ré, por sua 

vez, não compareceu ao ato, concluindo-se, assim, todo o procedimento 

indispensável ao julgamento do feito. É o relatório. Decido. De acordo com 

o art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é 

concedido mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou 

de produtor rural em regime de economia familiar, através de prova 

material plena ou por prova testemunhal, além da comprovação da idade 

superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher. Conforme as 

provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, a parte autora 

demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 61 anos de idade, 

como se infere especialmente da sua carteira de identidade. Resta 

analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima indispensável 

ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses idêntico à 

carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 174 meses, ou 

14,6 (quatorze anos e meio), à luz do que prescreve o art. 142 c/c art. 

143, da Lei nº 8.213/91, valendo registrar, a respeito desses outros 

requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca do valor dado à prova 

testemunhal e aos indícios de prova documental sobre a atividade rural em 

regime de economia familiar. Afinal, a própria Lei Federal em apreço, em 

seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não 

é meio hábil suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural, óbice também verificado na Súmula nº 149, do Superior 

Tribunal de Justiça. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável 

de prova da atividade rurícola da parte autora no documento anexado com 

a peça primeira, sendo a sua certidão de casamento, onde consta como 

profissão do esposo lavrador, as cópias de recibo do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Nossa Senhora do Livramento do esposo da 

Autora e da própria Autora, declaração de exercício de atividade rural do 

esposo da Autora e da própria Autora. A prova oral foi registrada em meio 

audiovisual, onde foram ouvidas a parte autora e duas testemunhas. A 
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parte autora declara ter 62 anos de idade; sempre morou e trabalhou na 

roça; planta de tudo um pouco juntamente com seu esposo, também planta 

horta, sendo todo trabalho manual e que não possui empregados. A 

primeira testemunha, Sr. José Mateus, declarou que tem 63 anos de idade; 

conhece a Autora e sabe que ela tem uma pequena propriedade; planta 

roça juntamente com o esposo, sabe que planta mandioca, banana e 

outras coisas também, que a Autora cria porco e galinha para o próprio 

consumo; não tem empregados e nem usa maquinários; trabalhava para 

sobreviver. A segunda testemunha, Sr. Benedita Tomazia Amorim declara 

que conhece a Autora desde criança, sempre trabalhou na roça plantando 

mandioca, banana; não tem empregados e o serviço é manual; cria animais 

para o próprio consumo; que a Autora desde que morava com os pais 

sempre trabalhou na roça. Impõe-se, portanto, o acolhimento do pedido 

inaugural, assinalando-se que “o benefício previdenciário será devido a 

partir da data do requerimento administrativo (Lei nº. 8.213/1.991, em seu 

artigo 49, I, b) observada à prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia RESP 1369165/SP, publicado em 

07/03/2014, sendo vedada a reformatio in pejus.” (TRF-1 - AC 

0014013-33.2013.4.01.9199/MT, Rel. Juiz Federal Carlos Augusto Pires 

Brandão (Conv.), 1ª Turma, e-DJF1 p. 938 de 12.09.2014). Diante do 

exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, c/c art. 201, § 7º, II, 

da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora nesta ação, condenando a parte ré a conceder-lhe a 

aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da referida Lei 

Federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data do 

requerimento administrativo, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva Lei. A título de tutela antecipada e por entender que agora 

restaram preenchidos os requisitos legais para tanto, determino à 

autarquia previdenciária que proceda a imediata implantação do referido 

benefício em favor da parte requerente, sob pena de imposição de 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. A 

correção monetária incidirá a partir do vencimento e juros de mora a partir 

da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Sobre a 

condenação, deverão incidir juros moratórios aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09 (ADIs nº 4357/DF 

e 4.425), deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Deixo de condenar a parte ré no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos 

honorários advocatícios, a despeito da iliquidez do débito (NCPC, art. 85, § 

4º, inc. II), fixo no percentual mínimo sobre valor da condenação (NCPC, 

art. 85, § 3º), a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da 

causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de 

cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. I a V). Deixo de determinar a incidência de 

tal verba sobre as prestações vencidas após a sentença (Súmula 111 do 

STJ). No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a 

instância “ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a 

sujeição da presente sentença ao reexame necessário, diante do 

reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, I (1.000 salários mínimos de 

condenação para a União e as respectivas autarquias e fundações de 

direito público) do NCPC. Em obediência aos termos do Provimento nº 

20/2008-CGJ, faço constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte 

beneficiária: Primitiva Maciel Pereira Leite; 1.a. CPF nº 005.233.061-30; 1.b. 

Nome da mãe: Sebastiana Rondon Maciel; 2. Benefício Concedido: 

Aposentadoria por idade rural; 3. Data inicial do Benefício: 30/07/2013 

(data do requerimento administrativo); 4. Renda mensal inicial: 1 (um) 

salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Brejal S/N, Sítio, CEP 78170-000, 

Nossa Senhora do Livramento-MT. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005406-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO AUBUQUERQUE DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que o Autor necessita ser transferido imediatamente para UTI, 

com urgência. Devidamente citados, os Requeridos apresentaram 

contestação. Em seguida, foi informado o cumprimento da decisão judicial, 

sendo requerida a extinção do processo. É o relato do que importa. 

Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento em seu atual 

estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de direito, 

prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da mesma 

forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a realização de 

provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi confessado, se não é 

controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem 

cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475). No 

mérito, o pedido esboçado pela parte Requerente merece acolhimento. De 

acordo com o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Além do mais, consta nos autos a 

necessidade da transferência do Autor para a UTI. Não há que se falar em 

resolução sem julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o 

adequado tratamento de saúde e com sua concretização houve 

reconhecimento da procedência do pedido. Isto posto, julgo procedente, 

em parte, os pedidos desta ação e por consequência torno definitiva, a 

medida antecipatória concedida, deixando, contudo, de condenar o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande na obrigação pleiteada 

tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Sem custas 

processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários 

advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo 

direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença 

ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 

496, § 3º, II (500 salários mínimos de condenação para os Estados, o 

Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e 

os Municípios que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada 

em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000336-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADVAIR SOARES DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que a parte Autora foi diagnosticada com neoplasia maligna de 

colo de útero, necessitando ser transferido imediatamente para UTI, com 

urgência. Devidamente citados, o Requerido apresentou contestação. Em 

seguida, foi informado o cumprimento da decisão judicial, sendo requerida 

a extinção do processo. É o relato do que importa. Fundamento e Decido. 

O processo comporta julgamento em seu atual estágio, e isto porque trata 

de matéria exclusivamente de direito, prescindindo de colheita de provas 

em audiência. A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: “O juiz 

deve sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art. 

130). Se o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de 

outro modo provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” 

(Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, 

Editora Forense, vol. I, p. 475). No mérito, o pedido esboçado pela parte 

Requerente merece acolhimento. De acordo com o artigo 196 da 

Constituição Federal dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1006 de 1153



igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Além do mais, consta nos autos a necessidade da 

transferência do Autor para a UTI. Não há que se falar em resolução sem 

julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o adequado tratamento 

de saúde e com sua concretização houve reconhecimento da procedência 

do pedido. Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação e 

por consequência torno definitiva, a medida antecipatória concedida, 

deixando, contudo, de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de 

Várzea Grande na obrigação pleiteada tendo em vista que já foi cumprida 

no curso da demanda. Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 

7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de 

pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de 

atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame 

necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, II 

(500 salários mínimos de condenação para os Estados, o Distrito Federal, 

as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios 

que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de 

direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas 

legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005556-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em conta a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente 

informado no processo, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, em 

razão de carência superveniente, nos termos do artigo 485, inciso IX do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007182-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VICENTE DO PRADO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que a parte Autora necessita de UTI com urgência. O Requerido 

devidamente intimado, apresentou contestação. Após, a parte Autora 

manifestou nos autos requerendo a extinção do processo sem julgamento 

do mérito. O requerido, por sua vez, concordou com o pedido de extinção. 

Ante o exposto, nos termos do art. 485, VI do NCPC, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito. Sem custas processuais. Acerca dos 

honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas 

pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte 

sucumbente. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos 

a instância “ad quem” para o exame do recurso. Certifique-se o trânsito 

em julgado e, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000875-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA SA (AUTOR)

RODOLFO JORGE RODRIGUES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. 

Juntou documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos 

antecedentes históricos da conversão dos vencimentos para a URV. 

Sustentou competir a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao 

final, protestou pela improcedência do pedido inicial. Não houve réplica. É o 

relatório. Decido. O feito em questão comporta o julgamento antecipado, 

nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito. Ao 

contrário do que vinha decidindo, assim como, consoante posicionamento 

firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado, entendo por 

desnecessária a produção de prova pericial quando a sentença 

determinar a apuração de eventual defasagem em fase de liquidação de 

sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de 

direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 
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DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas 

salariais pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do 

Município de Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 
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11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000976-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO DE MACEDO ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA OAB - MT16015/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE ENQUADRAMENTO 

FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, MARCIO FREDERICO DE MACEDO ARRUDA impetrou mandado de 

segurança c/c pedido liminar em face do PRESIDENTE DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT e SECRETARIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando que 

é servidor público municipal lotado no Pronto Socorro de Várzea Grande 

no cargo de Fisioterapeuta desde 30.06.2004 e que preenche os 

requisitos legais para elevação de sua classe funcional, fazendo jus a ser 

enquadrado na Classe D. Assevera que desde o ano 2011 protocolou seu 

primeiro requerimento, em 30.06.2014, formulou novamente requerendo 

seu enquadramento para a classe D, e até a data da propositura do 

presente remédio não havia resposta da administração pública. Pugnou 

pela concessão da liminar para enquadrar o impetrante imediatamente na 

classe D, com o consequente reajustamento salarial, bem como a sua 

confirmação no mérito, com apoio nos documentos anexados. A liminar foi 

indeferida. O impetrado prestou informações alegando preliminar de 

inépcia da inicial e inadequação da via eleita requerendo a extinção, e no 

mérito, a ausência de ato arbitrário ou ilegal a ensejar o direito líquido e 

certo, pugnando pela denegação da ordem. É o relatório. Fundamento. 

Decido. No caso em tela, o impetrante não trouxe prova pré-constituídas 

acerca de seu pedido, quais sejam a vida funcional, termo de posse e 

também a mencionada Lei 3.507/2010 que traz os requisitos para a 

progressão funcional. Deste modo, no mandado de segurança as provas 

têm que ser pré-constituídas, de modo a evidenciar a latente ofensa ao 

direito líquido e certo. Acontece que, nesse caso, o direito líquido e certo 

não está pré-constituído. Esse juízo não consegue visualizá-los de plano. 

Ou seja, não foram atendidos os requisitos intrínsecos para impetração do 

respectivo mandado de segurança e, em via mandamental não se concede 

a segurança com dúvida em relação o direito líquido e certo, bem como, é 

inviável a instrução para produção de prova em ação mandamental. 

Segundo ensinamento do Professor Hely Lopes Meirelles, “direito líquido e 

certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras 

palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de 

segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se a sua 

existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, 

não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros 

meios judiciais.” (“Mandado de Segurança”, 13ª edição, RT, pág. 13/14). 

Desta forma, se o conjunto probatório dos autos não evidencia, de plano, 

a ocorrência desses fatos, a denegação da ordem é medida que se impõe. 

Como se vê, o impetrante não trouxe os documentos necessários para 

análise do pleito, bem como, no mandado de segurança não se admite 

instrução probatória, razão pela qual, indefiro o pedido de compelir ao 

Impetrado a trazer aos autos os documentos necessários, não merecendo 

o acolhimento o pedido formulado na inicial. Diante do exposto e 

considerando o que consta dos autos, DENEGO A SEGURANÇA deduzida 

pela impetrante, e extingo o pleito mandamental, com base no art. 6º, § 5º, 

da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC, por ausência de 

comprovação do direito líquido e certo do impetrante . Desnecessário o 

reexame necessário, vez que o mandado de segurança foi julgado 

improcedente (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009). Processo isento de 

custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as 

formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000618-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE SOUSA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA ELOISA SANTOS ROSA (TESTEMUNHA)

ADRYANO BARBOSA DE LIMA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de aposentadoria por idade rural. Devidamente citada, a parte 

contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da inicial. 

Apresentada réplica à contestação. Em instrução foi ouvida a parte Autora 

e inquirida duas testemunhas arroladas pela parte Autora. Consta dos 

autos que a parte Autora apresentou o requerimento administrativo do 

benefício, NB 1736008037, que foi indeferido. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Considerando que o feito encontra-se regularmente 

instruído, tendo ambas as partes, peticionado, requerendo a ratificação 

das provas constantes nos autos, passo a decidir. Conforme o art. 39, I, 

da Lei nº 8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é concedido 

mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor 

rural em regime de economia familiar, através de prova material plena ou 

por prova testemunhal, além da comprovação da idade superior a 60 anos 

para homem e 55 anos para a mulher. De acordo com as provas 

documentais e testemunhais produzidas nos autos, a parte autora 

demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 56 anos de idade, 

como se infere especialmente do seu documento de identidade. Resta 

analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima indispensável 

ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses idêntico à 

carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 meses, ou 

15 (quinze anos), à luz do que prescreve o art. 142 c/c art. 143, da Lei nº 

8.213/91, valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o 

entendimento jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e 

aos indícios de prova documental sobre a atividade rural em regime de 

economia familiar. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a 

parte Requerente juntou a certidão de casamento, onde se vê averbado o 

início da prova material, consistente profissão de lavrador do seu marido, 

condição que, em tese se estende à esposa. A prova oral foi registrada 

em meio audiovisual, onde foram ouvidas a parte requerente e duas 

testemunhas. Em depoimento pessoal a parte Requerente alega que já 

morou em vários lugares e faz 13 anos que mora em Cuiabá; antes 

morava na roça, já foi casada com o Sr. Abdon; quando era casada ela e 

o esposo trabalhavam na roça, na terra de outras pessoas; que plantava 

arroz, feijão. A testemunha, Francisco Gonçalves de Souza; declara ter 

73 anos, trabalhou em fazenda como vaqueiro, conheceu a autora em 

Barra do Garça, sabia que ela trabalhava na fazenda em General Carneiro 

mas não conhecia o lugar. Só soube informar que conhece ela de Barra e 

que na época ela era casada. A segunda testemunha, Adryano Barbosa 

de Lima; conhece a autora há 10 anos, que a conheceu em Cuiabá; que 

ela é do lar e que antes trabalhava na roça. Os depoimentos, da autora e 

das testemunhas, além de vagos e imprecisos, são frágeis, não conduzem 

ao convencimento sobre o trabalho em regime de economia familiar por 

tempo suficiente à obtenção do benefício. Frisa-se, a certidão de 

casamento onde consta a profissão de lavrador do marido da parte autora 

foi expedido em 1982, ou seja, corresponde a período muito anterior ao 

ajuizamento da ação e, ademais, descabe falar na comprovação da 

qualidade de segurado especial, visto que a certidão de casamento é o 

único documento representativo do início de prova material idôneo, o que 

não atende à exigência legal ligada à contemporaneidade da prova. Dessa 

forma, diante da fragilidade e insuficiência do conjunto probatório, não se 

pode reconhecer a condição de rurícola da parte autora, pois não restou 

provado o exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelo 

período correspondente à carência, portanto, não há como conceder a 

aposentadoria especial por idade pleiteada. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. RURÍCOLA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

INIDÔNEA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INFIRMADO PELAS DEMAIS 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO 

DO BENEFÍCIO COM BASE UNICAMENTE NA PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não se prestam como necessário início 

razoável de prova material do labor rural documentos confeccionados em 

momento próximo ao ajuizamento da ação ou ao implemento do requisito 

etário, em especial quando não encontram sintonia com o conjunto 

probatório dos autos. 2. Não é admissível o reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade rural em prova exclusivamente testemunhal. 3. 

Considerado o caráter social que permeia o Direito Previdenciário, a coisa 

julgada opera efeitos secundum eventum litis ou secundum eventum 

probationis, permitindo a renovação do pedido, ante novas circunstâncias 

ou novas provas. Precedentes. 4. Apelação a que se nega provimento.” 

(AC 0019721-30.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.638 de 

14/01/2015). Além do mais, a única prova que a autora trouxe foi a 

certidão de casamento e, verifico dos documentos acostados nos autos 

pela Requerida, que o esposo da Autora possui vários vínculos urbanos 

conforme CNIS anexo no período de 06/06/1994 à 23/11/1994 na 

Construtora Araújo Coelho Ltda; 01/03/1995 a 04/1995 Celta Construções 

e Eletricidade Ltda EPP; 01/12/1995 à 30/01/1998 Roma Empreendimentos 

Imobiliários S.A; período de 25/07/2001 à 03/04/2002 – Frigorífico Margen 

Ltda; 09/03/2004 a 30/05/2005 Pedro Gonçalves Viana Neto e 01/11/2006 

à 11/11/2008 Nilson Bonadio. Dessa forma, a qualificação de rurícola, 

constante nos documentos acima assinalado, não pode ser confirmada, 

posto que restasse comprovado que a parte requerente recolheu como 

contribuinte individual, bem como seu esposo possui vinculo urbano 

conforme extraído do CNIS, desvinculado da atividade agrícola, durante o 

período de carência para a concessão do benefício pleiteado, o que por si 

só descaracteriza o exercício da atividade rural em regime de economia 

familiar, uma vez que a prova material consistiu nos documentos 

carteirinha do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Livramento-MT, contrato 

de comodato, certidões de nascimento, atestado de escolar rural. Não se 

pode reconhecer a condição de rurícola da parte Requerente, pois não 

restou provado o exercício de atividade rural em regime de economia 

familiar pelo período correspondente à carência, portanto, não há como 

conceder a aposentadoria especial por idade pleiteada. Subsumida a 

hipótese dos autos aos argumentos supra, a hipótese é de indeferimento 

do benefício. Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados por MARIA HELENA DE SOUSA JARDIM em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. Condeno a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora 

arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, 

inciso I, do NCPC e observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez 

que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000088-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAZIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

durvalino santos campos (TESTEMUNHA)

EZIQUIEL DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de aposentadoria por idade rural. Devidamente citada, a parte 

contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da inicial. 

Apresentada réplica à contestação. Em instrução foi ouvida a parte Autora 

e inquirida duas testemunhas arroladas pela parte Autora. Consta dos 

autos que a parte Autora apresentou o requerimento administrativo do 

benefício, NB 176.163.893-6, que foi indeferido. É o relatório. Fundamento 

e Decido. O pedido se fulcra no artigo 143 da Lei nº 8.213/91, que garante 

ao trabalhador rural, conforme o disposto no artigo 201 da Constituição 

Federal, aposentadoria por idade em valor equivalente a um salário mínimo, 

tratando-se de segurado especial, como preceitua o artigo 11 da mesma 

lei. A Constituição Federal determina aposentadoria aos 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade para o homem, e aos 60 (sessenta) para a mulher, 

reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de 
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ambos os sexos e para aqueles que exerçam suas atividades em regime 

de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 

pescador artesanal. O referido artigo 143 estabelece como requisito para 

o benefício a comprovação do exercício da atividade como trabalhador 

rural em período anterior ao requerimento do benefício, em número de 

meses idêntico à carência necessária, em consonância com as 

disposições dos artigos 142 e 143 da Lei de Benefícios, ainda que a 

prestação tenha sido descontínua, independentemente de contribuição, 

pelo que inaplicável à espécie a norma do artigo 96 da lei que rege a 

matéria. Estabelecidas tais premissas, passo à análise do caso concreto. 

A parte autora, nascida em 02/05/1956, implementou o requisito etário da 

aposentadoria por idade rural no ano de 2011. Resta aferir se cumpriu o 

requisito relativo ao efetivo exercício de atividade rural, pelo tempo 

correspondente à carência exigida (180 meses para quem completou o 

requisito etário a partir de 2011), até o período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou ao cumprimento do requisito etário. Para a 

comprovação da atividade rural, a parte autora apresentou, em juízo, a 

certidão de casamento que traz sua profissão como lavrador. Deferida a 

produção de prova foi colhido o depoimento pessoal da parte Autora e 

ouvidas as testemunhas. A parte autora declara ter 60 anos, reside no 

cinquentinha, mora no sítio de um cunhado; antes morou em Poconé, que 

tinha lavoura de mandioca e bananal; em Tangará plantava milho, feijão; 

que o cunhado cedeu uma área de 04 hectares e que ele tem plantado 

mandioca. A testemunha Eziquiel da Silva declarou que tem 68 anos de 

idade, que conheceu o Autor através do cunhado; que sabe que o autor 

planta na terra, que já foi diversas vezes no sítio do Ismael; que já viu o 

autor plantando milho, feijão e mandioca; que o autor é casado e sua 

esposa reside com ele. Afirmou a testemunha Durvalino dos Santos que 

conhece o autor faz 25 anos, quando ele morava em tangará, que ele 

sempre trabalhou na roça e que agora ele mora no cinquentinha no sítio do 

cunhado, mas que já morou em vários lugares. Analisando o conjunto 

probatório, verifica-se que a parte autora não apresentou início de prova 

material da atividade agrícola, com exceção da certidão de casamento que 

consta a profissão de lavrador. Não há documentos anteriores ou 

posteriores sobre a atividade alegada. Nesse sentido, a jurisprudência: 

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

RURÍCOLA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO. 

AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA INIDÔNEA. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL INFIRMADO PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES 

DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM 

BASE UNICAMENTE NA PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. 1. Não se prestam como necessário início razoável de prova 

material do labor rural documentos confeccionados em momento próximo 

ao ajuizamento da ação ou ao implemento do requisito etário, em especial 

quando não encontram sintonia com o conjunto probatório dos autos. 2. 

Não é admissível o reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

rural em prova exclusivamente testemunhal. 3. Considerado o caráter 

social que permeia o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera efeitos 

secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a 

renovação do pedido, ante novas circunstâncias ou novas provas. 

Precedentes. 4. Apelação a que se nega provimento.” (AC 

0019721-30.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO (CONV.), Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO (CONV.), PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.638 de 

14/01/2015). Além da ausência de início de prova material, a prova oral 

produzida foi frágil à sua pretensão, já que as testemunhas ouvidas 

assinalam que a parte autora não tem sítio e “planta” nas terras cedida 

pelo seu cunhado. Destarte, não comprovado o exercício da atividade 

rural alegada, pelo prazo de 180 meses, até período imediatamente 

anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento do requisito 

etário, não cabe a concessão do benefício pretendido, tornando imperiosa 

a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo improcedentes os 

pedidos veiculados na petição inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno 

a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o 

art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o disposto no art. 98, § 3º, do 

NCPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Havendo 

recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior 

para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de ulterior 

despacho. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000639-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ALBERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de aposentadoria por idade rural. Devidamente citada, a parte 

contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da inicial. 

Apresentada réplica à contestação. Em instrução foi ouvida a parte Autora 

e inquirida duas testemunhas arroladas pela parte Autora. Consta dos 

autos que a parte Autora apresentou o requerimento administrativo do 

benefício, NB 170467454-6, que foi indeferido. É o relatório. Decido. De 

acordo com o art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, o benefício da aposentadoria 

por idade é concedido mediante a comprovação da condição de 

trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia familiar, 

através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher. Conforme as provas documentais e testemunhais produzidas nos 

autos, a parte autora demonstrou possuir, à época da propositura da 

ação, 66 anos de idade, como se infere especialmente da sua carteira de 

identidade. Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade 

mínima indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de 

meses idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser 

de 180 meses, ou 15 (quinze anos), à luz do que prescreve o art. 142 c/c 

art. 143, da Lei nº 8.213/91, valendo registrar, a respeito desses outros 

requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca do valor dado à prova 

testemunhal e aos indícios de prova documental sobre a atividade rural em 

regime de economia familiar. Afinal, a própria Lei Federal em apreço, em 

seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não 

é meio hábil suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural, óbice também verificado na Súmula nº 149, do Superior 

Tribunal de Justiça. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável 

de prova da atividade rurícola da parte autora no documento anexado com 

a peça primeira, sendo a sua certidão de casamento, onde consta como 

profissão do esposo agricultor, memorial descritivo do lote, declaração do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Terra Roxa/PR. A prova oral foi 

registrada em meio audiovisual, onde foram ouvidas a parte autora e duas 

testemunhas. A parte autora declara que desde os 7 anos de idade 

trabalha na lavoura; que trabalhava com o pai e passou a trabalhar junto 

com a esposa também, que desde o ano de 1.992 sempre trabalhou na 

chácara em que reside tirando o sustento de sua família. A primeira 

testemunha, Lucinete Maria Bom Despacho, declarou que tem 35 anos de 

idade; conhece o autor das redondezas, pois é vizinha do mesmo; que 

sabe que o autor trabalha com plantação, cria galinha; que há 2 anos o 

autor sofreu um acidente e deixou de trabalhar e que o autor sempre 

trabalhou manualmente. A segunda testemunha, Kátia Viana Ferreira 

declara ter 36 anos, conhece o autor há 20 anos; sabe informar que ele 

sempre trabalhou na roça plantando mandioca, abóbora, coisa pequena; 

cria galinha e sempre foi manual. Destaco, outrossim, que o autor recebe o 

benefício de amparo social, contudo, conforme analisando os documentos 

contidos nos autos, constato que o autor possui condições de trabalhador 

rural. Impõe-se, portanto, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se que “o benefício previdenciário será devido a partir da 

data do requerimento administrativo (Lei nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, 

I, b) observada à prescrição quinquenal. À míngua de requerimento 

administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, conforme 

entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da 

controvérsia RESP 1369165/SP, publicado em 07/03/2014, sendo vedada a 

reformatio in pejus.” (TRF-1 - AC 0014013-33.2013.4.01.9199/MT, Rel. Juiz 

Federal Carlos Augusto Pires Brandão (Conv.), 1ª Turma, e-DJF1 p. 938 de 

12.09.2014). Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei nº 

8.213/91, c/c art. 201, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora nesta ação, 

condenando a parte ré a conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos 

termos do art. 48, § 1º, da referida Lei Federal, no valor de 01 (um) salário 

mínimo mensal, a partir da data do requerimento administrativo, bem como 
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o abono anual previsto no art. 40 da respectiva Lei, devendo ser deduzido 

o benefício do Amparo Social ao Idoso por ele já recebido. A título de tutela 

antecipada e por entender que agora restaram preenchidos os requisitos 

legais para tanto, determino à autarquia previdenciária que proceda a 

imediata implantação do referido benefício em favor da parte requerente, 

sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento 

da ordem judicial. A correção monetária incidirá a partir do vencimento e 

juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de 

sentença. Sobre a condenação, deverão incidir juros moratórios aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por 

força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 

11.960/09 (ADIs nº 4357/DF e 4.425), deverá ser calculada com base no 

IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Deixo 

de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

iliquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. II), fixo no percentual mínimo 

sobre valor da condenação (NCPC, art. 85, § 3º), a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. I 

a V). Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações 

vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ). No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença 

ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 

496, § 3º, I (1.000 salários mínimos de condenação para a União e as 

respectivas autarquias e fundações de direito público) do NCPC. Em 

obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, faço constar as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Osvaldo Alberti; 1.a. 

CPF nº 282.504.609-44; 1.b. Nome da mãe: Maria José dos Santos Alberti; 

2. Benefício Concedido: Aposentadoria por idade rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 07/05/2015 (data do requerimento administrativo), devendo ser 

deduzido o benefício de amparo social por ele recebido; 4. Renda mensal 

inicial: 1 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Praia Grande, 235 

– Gonçalo Botelho, Várzea Grande-MT. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007263-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SUTERIA DA SILVA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para que manifeste no prazo de dez dias sobre a certidão de ID n. 

10810462, bem como sobre o comparecimento ou não da parte autora na 

perícia designada para o dia 23.11.2017. Várzea Grande, 19 de dezembro 

de 2017. Emerson Botelho de Campos Gestor Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004572-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Visto... Ante a manifestação do perito Dr. Leopoldo Baçan (CRM-MT n.º 

5753) de ID. 9101394, com fulcro no art. 465, do CPC nomeio o Engenheiro 

Civil e de Segurança do Trabalho Edmilson Pinho de Sá (CREA/MT n. 

200.255.704-7), para realização de perícia, a fim de atestar, tecnicamente, 

eventual grau de periculosidade na função desempenhada pela parte 

autora, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular 

quesitos (§ 1º, art. 465, NCPC). Deverá o senhor perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, NCPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes e os eventualmente indicados por este juízo, 

apresentando, na sequência, o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 20 dias após realização da perícia. Assim que 

apresentados os quesitos pelas partes, conclusos os autos para aferição 

destes e/ou elaboração de outros quesitos por este juízo. Cientifique-se o 

Sr. Perito e intimem-se as partes. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002742-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEODOMAR MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE DECURSO 

DE PRAZO Certifico que decorreu o prazo legal em 15/12/2017 sem que a 

parte autora apresentasse nos autos a planilha de cálculo, apesar de ter 

sido devidamente intimada. Impulsiono estes autos na forma estabelecida 

pelo Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para no 

prazo de dez dias apresentar planilha de cálculo, nos termos do 

despacho. Várzea Grande 8 de janeiro de 2018 Luiz Carlos da Silva 

Gestor Judicial em substituição legal SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1009376-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCOS MINOSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Com fulcro no art. 334, do NCPC, designo para o dia 28 de 

fevereiro de 2018, às 16h15min, a audiência de conciliação, devendo ser 

citado o réu dos termos da ação para, querendo, no prazo legal 

contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do NCPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, NCPC), devendo constar no mandado a observação de que a 

citação deverá ocorrer pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência, 

conforme estabelece o art. 334, caput, do NCPC. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007466-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASA D'IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LIMITADA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP 

(IMPETRADO)

FCS COMUNICACAO LTDA (IMPETRADO)

SOUL PROPAGANDA LTDA - ME (IMPETRADO)

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

JANE CASSIA DUARTE LIMA BARROS (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937/O (ADVOGADO)

 

Vistos. Verifica-se dos autos, especialmente da certidão ID. 11178027, 

que apenas o Município de Várzea Grande foi intimado acerca dos 
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embargos de declaração interpostos pela parte impetrante, sendo que os 

demais impetrados foram intimados apenas para prestarem informações. 

Desse modo, antes de apreciar a peça recursal, determino que se 

proceda à respectiva intimação, certificando nos autos o decurso do 

prazo para manifestação. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005049-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERONALDO DA SILVA GUEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RÉU)

Secretaria Municipal De Defesa Social de Várzea Grande (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e documentos que a acompanha. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005727-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR MARIA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre as contestações e documentos que a acompanha. Decorrido o 

prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005599-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIAS PETRONILO GAMA OAB - MT16760 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e documentos que a acompanha. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005868-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CONCEICAO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA LAURA DA SILVA OAB - MT22674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Autos n. 1005868-94.2016.8.11.0002 – PJE Ação de Despejo c/c 

Cobrança de Aluguéis Autora: Ana Maria Conceição Marques Réu: 

Município de Várzea Grande Vistos. Cuida-se de pedido liminar de despejo 

formulado por ANA MARIA CONCEIÇÃO MARQUES, devidamente 

qualificada nos autos, em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

também qualificado nos autos, com fundamento no art. 59, § 1º, IX, da Lei 

Federal n. 8.245/91 e no art. 300 do Código de Processo Civil, em 

decorrência da falta de pagamento dos aluguéis no valor total de R$ 

183.427,10 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e 

dez centavos), referentes ao período de 1.12.2015 a 20.12.2016, além 

dos vencidos a partir de então, concernente à locação do imóvel urbano 

com área de 1.960,00m², localizado entre a rua Poconé e a rua José 

Patrício, matriculado sob n. 23.334 no 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, com o objetivo único e 

exclusivo de funcionamento da Feira Livre Municipal de Várzea Grande. 

Foram juntados vários documentos. Intimado o demandado para se 

pronunciar a respeito do pedido, este não o fez. É o relatório. Decido. De 

acordo com o art. 59, § 1º, IX, da Lei Federal 8.245/91, conceder-se-á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo (...) a falta de pagamento de aluguel e acessórios 

da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de 

extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 

Nisso consiste, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, o 

fundamento jurídico capaz de levar à constatação da probabilidade do 

direito, que representa um dos requisitos necessários ao deferimento da 

liminar ou da tutela provisória de urgência. Infere-se dos autos, 

precisamente da petição inicial, que o motivo determinante para o ingresso 

da presente ação de despejo c/c cobrança reside no alegado 

inadimplemento dos aluguéis referentes à locação não residencial do 

imóvel de propriedade da autora destinado ao funcionamento da Feira 

Livre Municipal de Várzea Grande, posteriores, portanto, ao acordo judicial 

celebrado entre as partes acerca do mesmo fato, no âmbito de anterior 

ação de mesmo teor ajuizada pela autora para o recebimento de aluguéis 

concernentes ao período anterior a 2015, que teve seu trâmite perante a 

Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública. Tem-se, assim, que o 

Município de Várzea Grande está sendo acionado judicialmente pela 

segunda vez por não honrar o contrato de locação celebrado com a parte 

autora, comprovado no ID 8051946, e, uma vez intimado para se 

pronunciar a esse respeito, quedou-se inerte, reforçando com tal postura 

a afirmação lançada na peça primeira de que está a dever os aluguéis de 

1.12.2015 em diante, que até a data de 20.12.2016 importava em R$ 

183.427,10 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e 

dez centavos), fora juros e correção monetária. Embora não se possa 

assegurar, apenas com base na documentação acostada à petição inicial, 

que no contrato firmado entre as partes não houve ajuste de uma das 

garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91 e exigida no art. 59, § 1º, IX, 

da citada lei, tendo em vista que o documento encontrado no ID 8051946 

está incompleto, certo é que o silêncio perpetrado pelo réu após sua 

intimação para se manifestar sobre a pretensão da autora acabou por 

suprir tal exigência. A caução real ofertada, consistente no próprio imóvel 

objeto do contrato de locação, complementa o preenchimento dos 

requisitos legais necessários à concessão liminar do despejo, deixando 

evidente a presença do requisito da probabilidade do direito e, por 

consequência, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

que está implícito no reconhecimento dos critérios objetivos definidos no 

art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91 para o deferimento da medida liminar. 

Afinal, como bem disse a demandante, a protelação no descumprimento do 

pagamento dos aluguéis, mesmo diante de insistentes cobranças 

amigáveis, torna cada vez mais remota a possibilidade de adimplemento 

dos valores em atraso ou, ao menos, de redução dessa demora, além do 

que aumenta, indefinidamente, a possibilidade de danos à estrutura do 

imóvel, provocando-lhe prejuízos de ordem financeira, ao passo que o 

ente público municipal se locupleta indevidamente com o gozo do bem. 

Diante do exposto, defiro o pedido liminar de despejo, a fim de ordenar a 

desocupação do imóvel em quinze dias, cabendo ao ente público 

municipal, para tanto, tomar as providências cabíveis para a não ocupação 

da área destinada à Feira Livre Municipal, pena de incorrer em multa no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de resistência, a contar da 

intimação desta decisão, podendo valer-se do disposto no art. 59, § 3º, da 

Lei 8.245/91 para evitar a ordem de desocupação no prazo legal 

estabelecido. Tome-se por termo a caução real ofertada pela autora. 

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, com fulcro no art. 98 e no 

art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 12 de janeiro de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006154-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS BENICIO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente e 

sua falecida esposa no período exigido pela lei para fazer jus ao almejado 
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benefício social, bem como a comprovação da dependência do autor em 

relação a falecida. Em prosseguimento, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 4 de abril de 2018, às 15h30min, determinando, como 

meio de prova, o depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das 

testemunhas eventualmente indicadas. Intimem-se as respectivas partes e 

seus procuradores, devendo ser observada a norma contida no art. 455, 

do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006843-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GONCALO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanham, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008291-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CONCEICAO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Vistos, I) Cuida-se de “Ação de Concessão de Benefício Assistencial c/c 

Pedido de Antecipação de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars” proposta por 

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SANTOS, em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, autarquia federal, qualificada nos autos, 

na qual se objetiva, em síntese, a implantação do benefício, mantendo-o 

até o julgamento final da demanda. Relata-se que a autora atualmente 

conta com 44 (quarenta e quatro) anos de idade e é portadora de doenças 

como “artrose não especificada (CID 10 – M19.9), fibromialgia (CID 10 – 

M79-7), entesopatia não especificada (CID 10 – M77.9), transtornos de 

discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID 

10 – M51.1), dorsalgia (CID 10 – M54), transtornos de discos cervicais 

(CID 10 – M50)”, conforme atestado médico, não reunindo, assim, 

condições para trabalhar e, consequentemente, para prover o próprio 

sustento ou de tê-lo provido por sua família. Pede-se, assim, a concessão 

da antecipação de tutela, a fim de que o benefício seja implantado e 

mantido até o final da demanda. O pedido veio acompanhado de atestados 

médicos. É o relatório. Decido. Prevê o art. 300 do Código de Processo 

Civil (CPC), que a tutela de urgência poderá ser concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou para evitar um 

prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo ou ao resultado 

útil deste. No caso dos autos, verifica-se que a inicial veio acompanhada 

de atestados médicos atestando a enfermidade que a autora possui, sem, 

contudo, constar qualquer informação quanto à gravidade das doenças ou 

sobre eventual limitação laboral por ela suportada. Além disso, o INSS, em 

perícia médica, não constatou o preenchimento do critério de “deficiência 

para acesso ao BPC-LOAS”, o que significa dizer que a existência de 

conflitos entre as conclusões das perícias médicas realizadas pelo INSS, 

contrárias à pretensão da requerente, afasta o requisito da probabilidade 

do direito, tendo em vista que a matéria só poderá ser desvendada 

através de produção de prova judicial que ateste a incapacidade 

laborativa da autora (TRF3 – Agravo de Instrumento 594480/SP – rel. Des. 

Federal Fausto de Sanctis – Sétima Turma – 2.10.2017 – publicação 

17.10.2017). No mesmo sentido: "RECURSO AGRAVO INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INEXISTENCIA DE 

PROVA PERICIAL COMPROBATÓRIA DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORAL – ATESTADO MÉDICO PASSADO 

POR FACULTATIVO PARTICULAR – DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA 

DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS – AGRAVO IMPROVIDO. A concessão de antecipação 

de tutela deferindo benefício previdenciário do auxilio doença, necessita 

de comprovação através de perícia médica dotada de força probatória 

suficiente para comprovar a alegada impossibilidade de desempenho da 

atividade laboral por parte da segurada." (TJMT – Agravo de Instrumento 

8305/2011 – rel. Des. Gilberto Giraldelli – Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo – 14.6.2011 – publicação 23.6.2011). Diante do exposto, 

não evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários à 

antecipação dos efeitos da tutela, com fulcro no art. 294 do CPC, indefiro a 

tutela provisória. Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 98 do 

CPC). Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do NCPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

II) Considerando a Recomendação Conjunta n. 01/2015, do CNJ, no tocante 

à prova pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, a 

realização de prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do 

CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no 

Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar 

eventual deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, 

art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. Quanto aos 

honorários periciais, assinalo que, de acordo com a Resolução n. 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e 

a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados 

dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de 

assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição 

federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e 

intérpretes, observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no 

anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em situações 

excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o 

limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 

(duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 16 de março de 2018 a partir das 8h, nas dependências deste 

Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a realização do ato, 

devendo ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora 

deverá trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais 

recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 

dias contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes 

técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos 

honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. Cientifique-se o 

Sr. Perito sobre o teor desta decisão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006401-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILARA FERREIRA CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT0011183A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Com fulcro no art. 334, do CPC, designo para o dia 4 de abril de 2018, às 

14h30min a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos termos 

da ação para, querendo, no prazo legal contestá-la. Alegando-se na peça 

de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), devendo constar no 

mandado a observação de que a citação deverá ocorrer pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência, conforme estabelece o art. 334, caput, do 
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CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006492-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Cite-se o réu para, no prazo legal, contestar o pleito. Alegando-se 

na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, 

ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), ressaltando 

que as partes manifestaram desinteresse na realização da audiência de 

conciliação, conforme se infere da petição inicial, bem como do 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31.3.2016, emitido pelo 

réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006492-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, o que ora aprecio em preliminar, 

assinalando que não há falar em prescrição das parcelas relativas aos 5 

(cinco) anos anteriores à propositura da ação, tendo em vista que no caso 

em apreço, o requerimento administrativo foi postulado em 20.10.2015, não 

transcorrendo, assim, o quinquênio alegado pela parte requerida, que, 

conforme entendimento jurisprudencial verificado no julgado a seguir, tem 

a data do indeferimento e o ajuizamento da ação como marcos definidores 

para a sua incidência: "PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. IDADE. CARÊNCIA CUMPRIDA. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. REMESSA OFICIAL.1. Ocorrência 

de prescrição qüinqüenal, pois o ajuizamento da ação deu-se após 

decorridos mais de 5 (cinco) anos da data do indeferimento do 

requerimento administrativo do benefício." (TRF 1ª Região – 2ª Turma - 

Acórdão nº 2006.01.99.043079-3 – j. 14.5.2007). Rejeito, pois, a 

preliminar. Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 3 

de abril de 2018, às 15h45min, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

eventualmente indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus 

procuradores, devendo ser observada a norma contida no art. 455, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004590-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEIDES NERES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Verifica-se dos autos que a autora deixou de juntar com a inicial 

documento comprobatório de que o INSS tenha negado o seu pedido 

administrativo, tendo em vista que o benefício foi prorrogado até 18.5.2017 

e, a partir daí, não houve novo pedido de prorrogação, segundo se infere 

do documento ID n. 8187273. Nesse passo, por não se comprovar 

resistência do réu em conceder/prorrogar ou restabelecer o benefício da 

autora, impunha-se a extinção do feito sem resolução do mérito por 

ausência de interesse processual. Todavia, antes de se tomar tal 

providência, ordeno a intimação do autor para, no prazo de 15 dias, juntar 

aos autos documento comprobatório do exaurimento da via administrativa, 

sob pena de indeferimento e de extinção do feito sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, IV, c/c o art. 321 ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004590-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEIDES NERES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, I) Cuida-se de “Ação Declaratória e Condenatória para Concessão 

de Benefício Previdenciário, cumulada com pedido de tutela provisória de 

Urgência Antecipada” proposta por SHIRLEIDES NERES SANTOS, em face 

do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, autarquia federal, 

qualificada nos autos, na qual se objetiva, em síntese, o restabelecimento 

do auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez. Relata-se que o autor foi contrato pela empresa Norte Sul Real 

Distribuidora e Logística LTDA., em 27.1.2014, para exercer a função de 

auxiliar de estoque, entretanto sofreu acidente de trabalho, ficando, assim 

impedido de exercer suas funções laborativas. Aduz-se que teve seu 

benefício cessado em 18.5.2017, sob o argumento de que não havia sido 

constatada a alegada incapacidade laboral, o que não é verdade, já que 

ele possui enfermidade ortopédica, consequentemente, impossibilitado de 

exercer as suas atividades laborais. Pede-se, assim, a concessão da 

antecipação de tutela, a fim de que o benefício de auxílio-doença seja 

implantado e mantido até a conversão em aposentadoria por invalidez. O 

pedido veio acompanhado de laudo e atestados médicos. É o relatório. 

Decido. Prevê o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), que a tutela de 

urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito ou para evitar um prejuízo grave ou irreparável 

enquanto dura o processo ou ao resultado útil deste. No caso dos autos, 

verifica-se que a inicial veio acompanhada de laudo médico atestando o 

quadro clínico do autor. Todavia, o INSS, em perícia médica, não constatou 

a alegada incapacidade (ID 8187273), o que significa dizer que a 

existência de conflitos entre as conclusões das perícias médicas 

realizadas pelo INSS, contrárias à pretensão do requerente, afasta o 

requisito da probabilidade do direito, tendo em vista que a matéria só 

poderá ser desvendada através de produção de prova judicial que ateste 

a incapacidade laborativa da autora (TRF3 – Agravo de Instrumento 

594480/SP – rel. Des. Federal Fausto de Sanctis – Sétima Turma – 

2.10.2017 – publicação 17.10.2017). No mesmo sentido: "RECURSO 

AGRAVO INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

– AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – 

INEXISTENCIA DE PROVA PERICIAL COMPROBATÓRIA DA ALEGADA 

IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORAL – 

ATESTADO MÉDICO PASSADO POR FACULTATIVO PARTICULAR – 

DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE 

LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AGRAVO IMPROVIDO. A 

concessão de antecipação de tutela deferindo benefício previdenciário do 

auxilio doença, necessita de comprovação através de perícia médica 

dotada de força probatória suficiente para comprovar a alegada 

impossibilidade de desempenho da atividade laboral por parte da 

segurada." (TJMT – Agravo de Instrumento 8305/2011 – rel. Des. Gilberto 

Giraldelli – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – 14.6.2011 – 

publicação 23.6.2011). Diante do exposto, indefiro a tutela provisória. 

Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 98 do CPC). II) Com fulcro 

no art. 334 do CPC, designo para o dia 4 de abril de 2018, às 16h, a 

audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos termos da ação 

para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer 

das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no 

prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Intimem-se as partes acerca da 

audiência assinalada acima, devendo constar também do mandado a 

observação de que o réu deverá ser citado da ação com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência designada, nos termos da parte 

final do art. 334, do CPC. III) Considerando a Recomendação Conjunta n. 
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01/2015, do CNJ, no tocante à prova pericial em ações previdenciárias, 

determino, desde logo, a realização de prova pericial técnica, nomeando, 

com fulcro no art. 465 do CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), 

já cadastrado no Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita 

Federal), a fim de atestar eventual deformidade de membro da parte autora 

e/ou incapacidade, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e 

formular quesitos (§ 1º, art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente 

na secretaria no prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. 

Quanto aos honorários periciais, assinalo que, de acordo com a 

Resolução n. 305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre 

o cadastro e a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a 

advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos 

de assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da 

jurisdição federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, 

tradutores e intérpretes, observará os limites mínimos e máximos 

estabelecidos no anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em 

situações excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar 

honorários até o limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 

200,00 (duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 23 de fevereiro de 2018, a partir das 8h, nas dependências 

deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a realização do 

ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora 

deverá trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais 

recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 

dias contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes 

técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos 

honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. Cientifique-se o 

Sr. Perito sobre o teor desta decisão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000040-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA DIAS DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanham, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004464-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS SENE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Indefiro o pedido Id. n. 8674786, tendo em vista que o autor não 

comprovou o alegado impedimento à postulação administrativa e determino 

seja juntado aos autos o respectivo documento, fixando o prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do despacho inicial. 

Decorrido esse prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003820-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DOS SANTOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e documentos que a acompanha. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007798-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanham, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006389-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ROSA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Cite-se o réu para, no prazo legal, contestar o pleito. Alegando-se 

na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, 

ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), ressaltando 

que as partes manifestaram desinteresse na realização da audiência de 

conciliação, conforme se infere da petição inicial, bem como do 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31.3.2016, emitido pelo 

réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006389-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ROSA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, o que ora aprecio em preliminar, 

assinalando que não há falar em prescrição das parcelas relativas aos 5 

(cinco) anos anteriores à propositura da ação, tendo em vista que no caso 

em apreço, o requerimento administrativo foi postulado em 13.6.2016, não 

transcorrendo, assim, o quinquênio alegado pela parte requerida, que, 

conforme entendimento jurisprudencial verificado no julgado a seguir, tem 

a data do indeferimento e o ajuizamento da ação como marcos definidores 

para a sua incidência: "PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. IDADE. CARÊNCIA CUMPRIDA. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. REMESSA OFICIAL.1. Ocorrência 

de prescrição qüinqüenal, pois o ajuizamento da ação deu-se após 

decorridos mais de 5 (cinco) anos da data do indeferimento do 

requerimento administrativo do benefício." (TRF 1ª Região – 2ª Turma - 
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Acórdão nº 2006.01.99.043079-3 – j. 14.5.2007). Rejeito, pois, a 

preliminar. Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 3 

de abril de 2018, às 15h, determinando, como meio de prova, o depoimento 

pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas eventualmente 

indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, 

devendo ser observada a norma contida no art. 455, do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001944-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGREPINA ONDINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, querendo, se manifestar sobre a 

contestação e os documentos que a acompanham, no prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001944-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGREPINA ONDINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega a 

prescrição quinquenal. Todavia, não há falar em prescrição das parcelas 

relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, tendo em 

vista que no caso em apreço, o requerimento administrativo foi postulado 

em 7.7.2016, não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado pela parte 

requerida, que, conforme entendimento jurisprudencial, tem a data do 

indeferimento e o ajuizamento da ação como marcos definidores para a 

sua incidência (TRF 1ª Região – 2ª Turma - Acórdão nº 

2006.01.99.043079-3 – j. 14.5.2007). Não havendo outras questões 

processuais pendentes a serem decididas dou por saneado o processo, 

fixando como ponto controvertido a comprovação da atividade rural 

desempenhada pela parte requerente no período exigido pela lei para 

fazer jus ao almejado benefício social. Em prosseguimento, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 4 de abril de 2018, às 

15h45min, determinando, como meio de prova, o depoimento pessoal da 

parte autora e a inquirição das testemunhas indicadas. Intimem-se as 

respectivas partes e seus procuradores, devendo ser observada a norma 

contida no art. 455, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1006726-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DALMACIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e o documento que a acompanha, nos termos do art. 

437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007047-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanham, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005999-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanham, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006307-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINELVINA MACIEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanham, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009558-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal De Defesa Social de Várzea Grande (RÉU)

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Cuida-se de “Ação Declaratória, com Pedido de Tutela Antecipada” 

intentada por JULIO CESAR DE SOUZA, qualificado nos autos, em face da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito 

público interno, igualmente qualificado, na qual se objetiva, em síntese, em 

caráter liminar, seu reenquadramento ao cargo de Guarda Municipal 3ª 

Classe, Nível II. Argumenta-se que o requerente encontra-se enquadrado 

no cargo de Guarda Municipal 3ª Classe e que, em virtude da edição da Lei 

Municipal n. 4.166/2016, que insere e altera dispositivos da Lei 

Complementar n. 2.142/2000, que dispõe sobre a criação, organização, 

atribuições e competência da Guarda Municipal de Várzea Grande, foi 

rebaixado, de modo que terá que trabalhar mais 1(um) ano e 4 (quatro) 

meses para retornar ao cargo anterior. Relata-se que, segundo o novo 

reenquadramento, o Guarda Municipal 3ª Classe, Nível II, percebe 

mensalmente R$ 2.652,54 (dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e 

cinquenta e quatro centavos), que é superior ao que é recebido pelo 

requerente de R$ 2.069,53 (dois mil, sessenta e nove reais e cinquenta e 

três centavos). Juntou documentos. É a síntese do necessário. Decido. 

Para a concessão da medida prevista no art. 300 do Código de Processo 

Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar 

ou antecipada, faz-se necessária a análise de verificação da presença da 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo. Cumpre assinalar que os documentos carreados apontam para 

a probabilidade do direito do requerente, uma vez que se trata de servidor 

público municipal desde 2.4.2014 e, além disso, conta com a Lei Municipal 

n. 2.142/2000, que estabelece o sistema de ascensão funcional da 

Guarda Municipal. Isso leva a crer, numa análise perfunctória, que, 

certamente poderá ser reenquadrado na classe almejada. Todavia, não se 

visualiza fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso 

o pleito só seja concedido ao final da demanda, tendo em vista que, uma 

vez reconhecido o direito ao requerente, nenhum prejuízo experimentará, 

pois será enquadrado funcionalmente a partir da devida data e receberá, 

por óbvio, as diferenças salariais correspondentes. Ademais, cabe 

salientar que não se trata aqui de redução salarial, como afirmado, o que, 
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em tese, implicaria em deferimento do pleito em sede de liminar, mas de 

reestruturação de carreira funcional, na qual prevê salário maior do que 

vem recebendo o requerente, não significando, dizer, então, que houve 

diminuição de seu salário. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de 

urgência em sua modalidade antecipatória. Com fulcro no art. 334 do CPC, 

designo para o dia 3 de abril de 2018, às 14h45min, a audiência de 

conciliação, devendo ser citado o réu dos termos da ação para, querendo, 

contestá-la, esclarecendo que o prazo para defesa começará a fluir da 

data da referida audiência (art. 335, I, CPC). Alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Defiro a gratuidade nos 

moldes pleiteados (art. 98, CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009476-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SANCHES SACHETIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raffaela Santos Martins OAB - MT0014516A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

 

“Ação de Obrigação de Fazer para Correção de Enquadramento Funcional 

com Pedido de Tutela Antecipada Cumulada com Cobrança das Diferenças 

Salariais” Vistos. Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer para 

Correção de Enquadramento Funcional com Pedido de Tutela Antecipada 

Cumulada com Cobrança das Diferenças Salariais” proposta por LUIZ 

FERNANDO SANCHES SACHETIN, devidamente qualificado, em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público também 

qualificada nos autos, por meio da qual se alega, ser o autor servidor 

público municipal efetivo, ocupante do cargo de médico anestesista, desde 

17.5.1993 e, nessa condição, fazer jus ao enquadramento na classe C, 

nível 10 da carreira. Relata-se que, embora tenha o servidor sido 

enquadrado, por meio da Portaria n. 847/2011, na classe C, nível 7, com 

efeitos financeiros a partir de maio de 2011, somente em janeiro de 2012 

passou a perceber o subsídio maior, no valor de R$ 2.695,17 (dois mil, 

seiscentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos), porém 

equivocadamente correspondente à classe C, nível 7, conforme Lei 

Complementar n. 3.506/2010, já que possuía titulação que lhe outorgava o 

direito de ser enquadrado na classe C, nível 8. Aduz-se que o equívoco foi 

parcialmente corrigido somente em relação à classe, por meio da Portaria 

n. 655/2012, passando a perceber subsídio no valor de R$ 4.113,69 

(quatro mil, cento e treze reais e sessenta e nove centavos), 

correspondente à classe C, nível 7. Argumenta-se, ainda, que em abril de 

2014, por já contar, o requerente, com 24 anos e 2 meses no serviço 

público, deveria ter sido elevado para o nível 9, porém foi conduzido para 

o nível 8, passando a receber o montante de R$ 6.367,87 (seis mil, 

trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos), seguido de 

uma redução salarial para R$ 6.007,43 (seis mil, sete reais e quarenta e 

três centavos) correspondente ao nível 7, classe C, no ano de 2015, em 

flagrante afronta ao princípio da irredutibilidade salarial, bem como do 

contraditório e da ampla defesa. Assim, invoca-se a presença dos 

requisitos necessários e pede-se a concessão liminar da tutela provisória 

de urgência antecipada, nos moldes do art. 300 e parágrafos, a fim de que 

o requerido seja compelido a retificar o enquadramento do requerente para 

o nível 10, conforme tempo de serviço e, alternativamente, que seja 

determinada a suspensão do ato arbitrário que o regrediu para o nível 7. É 

o relatório. Decido. O pedido, como se vê, está ancorado no artigo 300 e 

seus parágrafos do novo Código de Processo Civil, valendo assinalar que 

o caput desse artigo exige, para a concessão da tutela de urgência, 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a probabilidade do 

direito está vislumbrada nos documentos carreados com a inicial, 

especialmente a ficha funcional ID n. 11225189, da qual se verifica que o 

autor foi admitido na administração pública em 1.2.1990 e tomou posse 

efetiva, por meio de concurso público, em 17.5.1993, contando, portanto, 

com tempo suficiente para ser enquadrado no nível pretendido (10), 

considerando o interstício de 3 (três anos), previsto nas leis municipais 

correspondentes (n. 3.506/2010 e n. 3.959/2013). Todavia, não se 

visualiza o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso o 

pleito só seja concedido ao final da demanda, tendo em vista que, uma vez 

reconhecido o direito do requerente, nenhum prejuízo experimentará, pois 

será enquadrado funcionalmente a partir da devida data e receberá, por 

óbvio, as diferenças salariais eventualmente devidas. Além disso, não 

restou demonstrado, de plano, que a redução salarial de R$ 360,44 

(trezentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos) ocorrida em 

2015, há mais de 2 (dois) anos, lhe tenha ocasionado dano irreparável. 

Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada. Cite-se o réu para, no prazo legal, contestar o pleito. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), 

ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na realização da 

audiência de conciliação, conforme se infere da petição inicial, bem como 

do Ofício n. 084/2016/PGM/VG, emitido pelo réu. Defiro a gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000165-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC).

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000128-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE TOCANTINS DA GAMA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009265-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DE CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISTANIO GOMES DA SILVA OAB - MT2631/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA PREVIVAG - Sr. JUAREZ TOLEDO PIZZA (IMPETRADO)

 

Vistos. Não havendo pedido liminar, intime-se e notifique-se a autoridade 

impetrada, nos termos do art. 7º, I, da Lei n. 12.016/09, para, no prazo de 

10 (dez) dias, prestar informações. Em seguida, cumpra-se o disposto nos 

artigos 11 e 12 da lei, ouvindo-se o Ministério Público em 10 (dez) dias. Ao 

final, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000072-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROI LUCIANO BETTIOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS OAB - MT9530/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 98 do CPC). II) 

Com fulcro no art. 334, do CPC, designo para o dia 3 de abril de 2018, às 

14h15min a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos termos 

da ação para, querendo, no prazo legal contestá-la. Alegando-se na peça 

de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), devendo constar no 

mandado a observação de que a citação deverá ocorrer pelo menos 20 
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(vinte) dias antes da audiência, conforme estabelece o art. 334, caput, do 

CPC. III) Considerando a Recomendação Conjunta n. 01/2015, do CNJ, no 

tocante à prova pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, 

a realização de prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 

do NCPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no 

Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar 

eventual deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, 

art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. Quanto aos 

honorários periciais, assinalo que, de acordo com a Resolução n. 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e 

a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados 

dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de 

assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição 

federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e 

intérpretes, observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no 

anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em situações 

excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o 

limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 

(duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do NCPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 16 de março de 2018, a partir das 8h, nas dependências deste 

Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a realização do ato, 

devendo ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora 

deverá trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais 

recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 

dias contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes 

técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos 

honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. Cientifique-se o 

Sr. Perito sobre o teor desta decisão.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009379-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. A parte autora, na peça primeira, pleiteia o parcelamento das 

custas processuais, alegando encontrar-se em “situação complicada 

financeiramente”, mormente em razão do não recebimento de seus 

créditos, calcando-se, ainda, no princípio da inafastabilidade garantido 

pela Constituição Federal, que motiva a aplicação do art. 85, §§ 5º e 6º, do 

CPC ao caso. Ao tratar da gratuidade da justiça e atentando à realidade 

econômica do país, bem como às peculiaridades de cada caso apreciado 

pelo judiciário, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 98[1], § 6º, do 

CPC, ampliou a aplicabilidade do benefício, incluindo a modalidade 

“parcelamento” do valor das custas processuais que o beneficiário tiver 

que adiantar no curso do processo, segundo se infere do texto a baixo 

transcrito: § 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que 

adiantar no curso do procedimento.” Especificamente no caso dos autos, 

por se tratar de pessoa jurídica, é oportuno transcrever aqui o teor da 

Súmula 481 do STJ, que assim estabelece “Faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, ou seja, para 

fazer jus às benesses da gratuidade, aqui incluindo o parcelamento, 

faz-se necessária a demonstração de que o pagamento das despesas do 

processo comprometerá as atividades da empresa. Nesse sentido a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO 

DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DA REAL DIFICULDADE FINANCEIRA - INOCORRÊNCIA - 

DECISÃO SINGULAR MANTIDA - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO 

DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão de indeferimento da justiça 

gratuita quando a parte não traz argumentos novos que convencem o 

julgador pela reforma da decisão, sobretudo quando a falta de prova 

sobre a real necessidade para concessão do benefício perseguido se 

mantém. "O benefício da assistência judiciária gratuita somente pode ser 

concedido à pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins 

lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as 

despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas 

atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 14/05/2015.) 3. O recurso 

especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento 

do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). (...) 4. (...)” 

(AgRg no AREsp 511.239/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016).” (TJMT - AI 

122978/2016 - Primeira Câmara Cível, Des. Nilza Maria Pôssas de 

Carvalho, j. 24.1.2017, DJe 27.1.2017 - destaquei). Desta feita, levando-se 

em conta que a demandante embasou o seu pedido apenas em alegação 

de forma genérica de que a situação financeira não é favorável em razão 

do não recebimento de seus créditos, sem, contudo, demonstrar 

eficazmente as razões pelas quais está impedida de adiantar 

integralmente as custas e despesas processuais, impõe-se o não 

acolhimento do pedido. Assim, determino seja intimada a parte autora para 

que efetue o recolhimento das guias correspondentes às custas e 

despesas do ingresso em 15 dias, nos termos do art. 290, do CPC. 

Cumpra-se. [1] A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006511-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NETE DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo 

Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no 

prazo de quinze dias, impugnar a contestação tempestivamente 

prtocolada. Várzea Grande, 26 de outubro de 2017. Emerson Botelho de 

Campos Gestor Judicial SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA 

DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006511-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NETE DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, o que ora aprecio em preliminar, 

assinalando que não há falar em prescrição das parcelas relativas aos 5 

(cinco) anos anteriores à propositura da ação, tendo em vista que no caso 

em apreço, o requerimento administrativo foi postulado em 4.12.2016, não 

transcorrendo, assim, o quinquênio alegado pela parte requerida, que, 

conforme entendimento jurisprudencial verificado no julgado a seguir, tem 
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a data do indeferimento e o ajuizamento da ação como marcos definidores 

para a sua incidência: "PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. IDADE. CARÊNCIA CUMPRIDA. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. REMESSA OFICIAL.1. Ocorrência 

de prescrição qüinqüenal, pois o ajuizamento da ação deu-se após 

decorridos mais de 5 (cinco) anos da data do indeferimento do 

requerimento administrativo do benefício." (TRF 1ª Região – 2ª Turma - 

Acórdão nº 2006.01.99.043079-3 – j. 14.5.2007). Rejeito, pois, a 

preliminar. Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 4 

de abril de 2018, às 16h15min, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

eventualmente indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus 

procuradores, devendo ser observada a norma contida no art. 455, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003633-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo 

Provimento n. 56/2007-CGJ. intimando a parte autora para, querendo, no 

prazo legal, impugnar a contestação tempestivamente protocolada. Várzea 

Grande, 30 de junho de 2017. Emerson Botelho de Campos Gestor Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003633-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, o que ora aprecio em preliminar, 

assinalando que não há falar em prescrição das parcelas relativas aos 5 

(cinco) anos anteriores à propositura da ação, tendo em vista que no caso 

em apreço, o requerimento administrativo foi postulado em 28.7.2016, não 

transcorrendo, assim, o quinquênio alegado pela parte requerida, que, 

conforme entendimento jurisprudencial verificado no julgado a seguir, tem 

a data do indeferimento e o ajuizamento da ação como marcos definidores 

para a sua incidência: "PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. IDADE. CARÊNCIA CUMPRIDA. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. REMESSA OFICIAL.1. Ocorrência 

de prescrição qüinqüenal, pois o ajuizamento da ação deu-se após 

decorridos mais de 5 (cinco) anos da data do indeferimento do 

requerimento administrativo do benefício." (TRF 1ª Região – 2ª Turma - 

Acórdão nº 2006.01.99.043079-3 – j. 14.5.2007). Rejeito, pois, a 

preliminar. Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 4 

de abril de 2018, às 16h30min, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

eventualmente indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus 

procuradores, devendo ser observada a norma contida no art. 455, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007107-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANICETO ELEUTERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, o que ora aprecio em preliminar, 

assinalando que não há falar em prescrição das parcelas relativas aos 5 

(cinco) anos anteriores à propositura da ação, tendo em vista que no caso 

em apreço, o requerimento administrativo foi postulado em 26.4.2017, não 

transcorrendo, assim, o quinquênio alegado pela parte requerida, que, 

conforme entendimento jurisprudencial verificado no julgado a seguir, tem 

a data do indeferimento e o ajuizamento da ação como marcos definidores 

para a sua incidência: "PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. IDADE. CARÊNCIA CUMPRIDA. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. REMESSA OFICIAL.1. Ocorrência 

de prescrição qüinqüenal, pois o ajuizamento da ação deu-se após 

decorridos mais de 5 (cinco) anos da data do indeferimento do 

requerimento administrativo do benefício." (TRF 1ª Região – 2ª Turma - 

Acórdão nº 2006.01.99.043079-3 – j. 14.5.2007). Rejeito, pois, a 

preliminar. Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 4 

de abril de 2018, às 15h15min, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

eventualmente indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus 

procuradores, devendo ser observada a norma contida no art. 455, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007154-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO)

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Autos n. 1007154-73.2017.8.11.0002 Ação Anulatória de Rescisão 

Administrativa Requerente: Centro de Imagenologia do Centro Oeste Ltda – 

CEICO Requerido: Município de Várzea Grande Vistos. Compulsando-se os 

autos, verifica-se que a parte autora, ao impugnar a contestação, juntou 

novos documentos e reiterou o pedido, já apreciado, de concessão de 

tutela provisória, desta feita apenas no sentido de suspender os efeitos 

da rescisão unilateral e, assim, tornar sem efeito a penalidade de 

suspensão temporária de a empresa autora contratar com o Município por 

dois anos, até decisão final. Com efeito, passo ao reexame da pretensão, 

tomando esta como um pedido de reconsideração da decisão que 

indeferiu a tutela pleiteada, atento ao que dispõem os artigos 300 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Para tanto, levando em conta não 

só os documentos anexados pela parte autora, mas também aqueles 

trazidos pela parte ré com a contestação, todos posteriores à decisão 

denegatória da medida de urgência, reanaliso a presença dos requisitos 

autorizadores da providência almejada, com olhar precípuo na alegação de 

ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa supostamente 

ocorrida na imposição da pena administrativa à empresa contratada pelo 

Município de Várzea Grande. De acordo com o art. 78, I e II, da Lei Federal 

n. 8.666/93, o não-cumprimento de cláusulas contratuais ou o cumprimento 

irregular de cláusulas contratuais constituem, respectivamente, motivo 
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para rescisão do contrato administrativo, de modo que a fundamentação 

alegada pelo Município de Várzea Grande para pôr fim ao contrato 

celebrado com a empresa autora, além de encontrar amparo no próprio 

contrato, está ancorado na lei. A questão está em saber se no caso 

presente houve obediência ao que estabelece o parágrafo único do 

mencionado artigo: “Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa.” Como se vê, assiste razão à autora quando esta argumenta ser 

necessária a instauração de um processo administrativo em que se 

assegure o contraditório e a ampla defesa, mesmo em se tratando, como 

aqui, de rescisão unilateral (art. 79, I, da Lei Federal 8.666/93), a fim de 

evitar que o ato praticado pela Administração Pública seja invalidado 

judicialmente, do que não diverge a doutrina: “No caso de rescisão 

administrativa em razão de inadimplemento do contratado, a reassunção 

do objeto do contrato (retomada do serviço ou do bem) pela Administração 

Pública tem a natureza de punição. Sendo assim, é imprescindível o 

correspondente processo administrativo, pelo qual o contratante particular 

tomará conhecimento dos atos praticados e tidos como violadores do 

contrato ou da lei e promoverá amplamente a sua defesa. A falta desse 

processo e do largo direito de defesa poderá invalidar o ato rescisório.”[1] 

Ora, do exame da documentação encontrada nos autos, notadamente dos 

elementos de prova trazidos pelo próprio réu, extrai-se terem ocorrido três 

notificações encaminhadas à autora concernentes ao descumprimento de 

sua obrigação contratual (ID 10277044, 10277069 e 10277097) e se vê 

que a última está com a data de 16.8.2017 (ID 10277069), poucos dias 

antes da autorização da autoridade administrativa para a rescisão 

unilateral, que se deu em 24.8.2017, tendo sido rescindido o contrato e 

notificado a autora nesse mesmo dia, sem qualquer menção ou 

demonstração de ter sido garantido o amplo direito de defesa à 

contratada, conforme ID 10277118. Como bem salientado pela 

demandante, não há registro de abertura de processo administrativo e de 

oportunidade de defesa sobre os fatos que levaram à extinção do 

contrato por ato unilateral da Administração Pública Municipal, 

verificando-se na documentação probatória que instrui a contestação que 

a peça intitulada pelo réu de defesa administrativa (ID 10277142) nada 

mais é do que o recurso administrativo interposto contra a decisão de 

rescisão unilateral do contrato, posterior, portanto, ao ato administrativo, 

ou seja, apresentado já em 1º de setembro de 2017. Os documentos 

juntados pelo réu reforçam a alegação da autora de que houve violação à 

regra prevista no parágrafo único do art. 78 da Lei 8.666/93, por ausência 

do devido processo legal administrativo, na medida em que não identificam 

a instauração do processo e a garantia do direito de defesa, só se 

vislumbrando a menção a um número de processo administrativo 

(471875/21017) na decisão exarada sem data, mas visivelmente posterior 

à rescisão contratual, que resultou na aplicação à autora da pena de 

suspensão temporária prevista no art. 87, III, da citada lei federal e que 

considerou o “recurso” interposto como a “defesa” da empresa 

contratada, num odioso arremedo de processo administrativo, melhor 

dizendo, num inventivo de regularidade que revela a lamentável tentativa 

da Administração Pública de consertar sua postura, pois primeiro decidiu 

para só depois ouvir a parte. Com efeito, tranquila é a verificação da 

probabilidade do direito em favor da autora, não sendo diferente a 

constatação da presença do perigo de dano, uma vez que a punição 

provisória sofrida no âmbito do aparentemente viciado ato de rescisão 

unilateral do contrato, consistente na suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

pelo prazo de dois anos (art. 87, III, Lei 8.666/93), traz inquestionável 

prejuízo à imagem da autora no meio comercial, podendo acarretar-lhe 

prejuízos de ordem financeira e econômica, o que não pode aguardar o 

desfecho do processo judicial em curso para ser estancado. Diante do 

exposto, reconsidero, em parte, a decisão tomada inicialmente e, com 

fulcro no art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, 

a fim de ordenar a suspensão dos efeitos da rescisão administrativa 

unilateral, tornando sem efeito a penalidade temporária de a autora 

contratar com a Administração por dois anos, até decisão final a ser 

proferida neste feito. No mais, em prosseguimento ao processo, determino 

seja o réu intimado para se manifestar sobre os documentos juntados com 

a peça de impugnação, nos termos do art. 437, § 1º, CPC. Após, 

conclusos para decisão sobre a conveniência da audiência de instrução e 

julgamento ou o julgamento antecipado do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 15 de janeiro de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito [1] GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 17ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2012, p. 860-861.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003183-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDINO CALISTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e o documento que a acompanha, nos termos do art. 

437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003183-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDINO CALISTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, o que ora aprecio em preliminar, 

assinalando que não há falar em prescrição das parcelas relativas aos 5 

(cinco) anos anteriores à propositura da ação, tendo em vista que no caso 

em apreço, o requerimento administrativo foi postulado em 12.9.2016, não 

transcorrendo, assim, o quinquênio alegado pela parte requerida, que, 

conforme entendimento jurisprudencial verificado no julgado a seguir, tem 

a data do indeferimento e o ajuizamento da ação como marcos definidores 

para a sua incidência: "PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. IDADE. CARÊNCIA CUMPRIDA. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. REMESSA OFICIAL.1. Ocorrência 

de prescrição qüinqüenal, pois o ajuizamento da ação deu-se após 

decorridos mais de 5 (cinco) anos da data do indeferimento do 

requerimento administrativo do benefício." (TRF 1ª Região – 2ª Turma - 

Acórdão nº 2006.01.99.043079-3 – j. 14.5.2007). Rejeito, pois, a 

preliminar. Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 4 

de abril de 2018, às 15h, determinando, como meio de prova, o depoimento 

pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas eventualmente 

indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, 

devendo ser observada a norma contida no art. 455, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005107-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TERTULIANO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Secretaria Municipal De Defesa Social de Várzea Grande (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanham, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007197-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE BENITES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e o documento que a acompanha, nos termos do art. 

437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005699-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE PEREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanham, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000635-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO GONCALVES ALBERTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

NCPC). Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a 

prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do 

processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar 

caracterizado o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na 

Ap. 217.135-3, julgs. TAMG 65/85). Com fulcro no art. 334 do NCPC, 

designo para o dia 12 de julho de 2016, às 14h30min, a audiência de 

conciliação, devendo ser citado o réu dos termos da ação para, querendo, 

contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do NCPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, NCPC), ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, conforme se infere da petição 

inicial, bem como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 

31.3.2016, emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000635-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO GONCALVES ALBERTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido Id. 8771950 e, em prosseguimento ao feito, 

analisando contestação, verifica-se que o réu alega a prescrição 

quinquenal, que, todavia, não se aplica ao caso, tendo em vista que no 

caso em apreço, o requerimento administrativo foi postulado em 13.1.2015, 

não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado pela parte requerida, que, 

conforme entendimento jurisprudencial, tem a data do indeferimento e o 

ajuizamento da ação como marcos definidores para a sua incidência (TRF 

1ª Região – 2ª Turma - Acórdão nº 2006.01.99.043079-3 – j. 14.5.2007). 

Não havendo outras questões processuais pendentes a serem decididas 

dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido a 

comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Para 

tanto, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de abril 

de 2018, às 14h, determinando, como meio de prova, o depoimento 

pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas indicadas. 

Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, devendo ser 

observada a norma contida no art. 455, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008228-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RODRIGUES QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIMARA DA SILVA GOULART OAB - MT22536/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 98 do CPC). II) 

Com fulcro no art. 334, do CPC, designo para o dia 3 de abril de 2018, às 

14h30min a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos termos 

da ação para, querendo, no prazo legal contestá-la. Alegando-se na peça 

de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), devendo constar no 

mandado a observação de que a citação deverá ocorrer pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência, conforme estabelece o art. 334, caput, do 

CPC. III) Considerando a Recomendação Conjunta n. 01/2015, do CNJ, no 

tocante à prova pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, 

a realização de prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 

do NCPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no 

Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar 

eventual deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, 

art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. Quanto aos 

honorários periciais, assinalo que, de acordo com a Resolução n. 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e 

a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados 

dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de 

assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição 

federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e 

intérpretes, observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no 

anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em situações 

excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o 

limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 

(duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do NCPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 16 de março de 2018, a partir das 8h, nas dependências deste 

Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a realização do ato, 

devendo ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora 

deverá trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais 

recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 

dias contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes 

técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos 

honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. Cientifique-se o 

Sr. Perito sobre o teor desta decisão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006188-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 
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NCPC). II) Indefiro o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que nesta 

fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pelo cônjuge da parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o 

que se fará no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: 

"Exigindo a prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no 

curso do processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena 

de restar caracterizado o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do 

TAMG, na Ap. 217.135-3, julgs. TAMG 65/85). III) Cite-se o réu para, no 

prazo legal, contestar o pleito. Alegando-se na peça de defesa qualquer 

das matérias previstas no art. 337 do NCPC, ouça-se a parte autora no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC), ressaltando que as partes 

manifestaram desinteresse na realização da audiência de conciliação, 

conforme se infere da petição inicial, bem como do Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31.3.2016, emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006188-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, o que ora aprecio em preliminar, 

assinalando que não há falar em prescrição das parcelas relativas aos 5 

(cinco) anos anteriores à propositura da ação, tendo em vista que no caso 

em apreço, o requerimento administrativo foi postulado em 13.2.2017, não 

transcorrendo, assim, o quinquênio alegado pela parte requerida, que, 

conforme entendimento jurisprudencial verificado no julgado a seguir, tem 

a data do indeferimento e o ajuizamento da ação como marcos definidores 

para a sua incidência: "PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. IDADE. CARÊNCIA CUMPRIDA. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. REMESSA OFICIAL.1. Ocorrência 

de prescrição qüinqüenal, pois o ajuizamento da ação deu-se após 

decorridos mais de 5 (cinco) anos da data do indeferimento do 

requerimento administrativo do benefício." (TRF 1ª Região – 2ª Turma - 

Acórdão nº 2006.01.99.043079-3 – j. 14.5.2007). Rejeito, pois, a 

preliminar. Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da dependência da autora em relação ao falecido a fazer 

jus ao almejado benefício social. Em prosseguimento, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 3 de abril de 2018, às 16h15min, 

determinando, como meio de prova, o depoimento pessoal da parte autora 

e a inquirição das testemunhas eventualmente indicadas. Intimem-se as 

respectivas partes e seus procuradores, devendo ser observada a norma 

contida no art. 455, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006306-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 3 

de abril de 2018, às 16h30min, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

eventualmente indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus 

procuradores, devendo ser observada a norma contida no art. 455, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003198-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanham, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003198-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega a 

prescrição quinquenal, cumprindo assinalar que não há falar em 

prescrição das parcelas relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à 

propositura da ação, tendo em vista que no caso em apreço, o 

requerimento administrativo foi postulado em 10.5.2016, não 

transcorrendo, assim, o quinquênio alegado pela parte requerida, que, 

conforme entendimento jurisprudencial, tem a data do indeferimento e o 

ajuizamento da ação como marcos definidores para a sua incidência (TRF 

1ª Região – 2ª Turma - Acórdão nº 2006.01.99.043079-3 – j. 14.5.2007). 

Rejeito, pois, a preliminar. Não havendo outras questões processuais 

pendentes a serem decididas dou por saneado o processo, fixando como 

ponto controvertido a comprovação da atividade rural desempenhada pela 

parte requerente no período exigido pela lei para fazer jus ao almejado 

benefício social. Em prosseguimento, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 4 de abril de 2018, às 14h45min, determinando, como 

meio de prova, o depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das 

testemunhas indicadas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000208-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. L. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (RÉU)

 

Vistos, Por não se comprovar resistência do réu em conceder o benefício 

do autor, impunha-se a extinção do feito sem resolução do mérito por 

ausência de interesse processual. Todavia, antes de se tomar tal 

providência, ordeno a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos documento comprobatório do exaurimento da via 

administrativa, sob pena de indeferimento e de extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c o art. 321 ambos do 

Código de Processo Civil, bem como juntar novamente a inicial, tendo em 

vista a incoerência nos parágrafos a partir do paginador 4.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001163-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Tendo em vista que o autor não compareceu à audiência de 

conciliação, bem como à perícia médica designadas nos autos e, mesmo 

intimado, o seu patrono não se pronunciou a respeito, determino seja ele 

intimado pessoalmente, com prazo de 5 dias, sob pena de extinção do 
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processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 

Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000221-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR PEREIRA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Com fulcro no art. 334, do CPC, designo para o dia 10 de abril de 2018, às 

15h a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos termos da 

ação para, querendo, no prazo legal contestá-la. Alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), devendo constar no 

mandado a observação de que a citação deverá ocorrer pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência, conforme estabelece o art. 334, caput, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001736-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DE ALMEIDA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos. I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

NCPC). II) Indefiro o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que nesta 

fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. Cite-se o réu para, no prazo legal, contestar o 

pleito. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no 

art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, 

CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006558-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA SILVANDIRA PADAVINI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a 

prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do 

processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar 

caracterizado o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na 

Ap. 217.135-3, julgs. TAMG 65/85). III) Com fulcro no art. 334, do NCPC, 

designo para o dia 25 de outubro de 2017, às 14h30min a audiência de 

conciliação, devendo ser citado o réu dos termos da ação para, querendo, 

no prazo legal contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do NCPC, ouça-se a parte autora no prazo 

de 15 dias (art. 351, NCPC), devendo constar no mandado a observação 

de que a citação deverá ocorrer pelo menos 20 (vinte) dias antes da 

audiência, conforme estabelece o art. 334, caput, do NCPC. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006558-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA SILVANDIRA PADAVINI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega a 

prescrição quinquenal. Todavia, não há falar em prescrição das parcelas 

relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, tendo em 

vista que no caso em apreço, o requerimento administrativo foi postulado 

em 15.9.2016, não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado pela parte 

requerida, que, conforme entendimento jurisprudencial, tem a data do 

indeferimento e o ajuizamento da ação como marcos definidores para a 

sua incidência (TRF 1ª Região – 2ª Turma - Acórdão nº 

2006.01.99.043079-3 – j. 14.5.2007). Não havendo outras questões 

processuais pendentes a serem decididas dou por saneado o processo, 

fixando como ponto controvertido a comprovação da atividade rural 

desempenhada pela parte requerente no período exigido pela lei para 

fazer jus ao almejado benefício social. Em prosseguimento, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de abril de 2018, às 

14h45min, determinando, como meio de prova, o depoimento pessoal da 

parte autora e a inquirição das testemunhas eventualmente indicadas. 

Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, devendo ser 

observada a norma contida no art. 455, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006496-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a 

prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do 

processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar 

caracterizado o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na 

Ap. 217.135-3, julgs. TAMG 65/85). III) Com fulcro no art. 334, do NCPC, 

designo para o dia 25 de outubro de 2017, às 14h15min a audiência de 

conciliação, devendo ser citado o réu dos termos da ação para, querendo, 

no prazo legal contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do NCPC, ouça-se a parte autora no prazo 

de 15 dias (art. 351, NCPC), devendo constar no mandado a observação 

de que a citação deverá ocorrer pelo menos 20 (vinte) dias antes da 

audiência, conforme estabelece o art. 334, caput, do NCPC. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006496-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega a 

prescrição quinquenal. Todavia, não há falar em prescrição das parcelas 

relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, tendo em 

vista que no caso em apreço, o requerimento administrativo foi postulado 

em 29.5.2017, não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado pela parte 

requerida, que, conforme entendimento jurisprudencial, tem a data do 
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indeferimento e o ajuizamento da ação como marcos definidores para a 

sua incidência (TRF 1ª Região – 2ª Turma - Acórdão nº 

2006.01.99.043079-3 – j. 14.5.2007). Não havendo outras questões 

processuais pendentes a serem decididas dou por saneado o processo, 

fixando como ponto controvertido a comprovação da atividade rural 

desempenhada pela parte requerente no período exigido pela lei para 

fazer jus ao almejado benefício social. Em prosseguimento, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de abril de 2018, às 

14h30min, determinando, como meio de prova, o depoimento pessoal da 

parte autora e a inquirição das testemunhas eventualmente indicadas. 

Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, devendo ser 

observada a norma contida no art. 455, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000241-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CRESCENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CAROLINA SANTANA OAB - MT20378/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

DR. ROMES JÚLIO TOMAZ PROCURADOR DO ESTADO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista que a inicial não veio acompanhada com 

documento comprobatório do exaurimento da pretensão via administrativa, 

determino seja intimada a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do parágrafo 

único, do art. 321, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001504-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido formulado pela parte autora, designando a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de abril de 2018, às 

15h45min, determinando, como meio de prova da alegada atividade 

especial, o depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das 

testemunhas indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus 

procuradores, devendo ser observada a norma contida no art. 455, do 

CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002678-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN PEDRO DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. I) Defiro o pedido Id. 11158977, determinando a intimação do 

requerido para implantação do benefício, no prazo de 10 (dez) dias, 

observando o endereço da Gerência Executiva do INSS, localizada na 

Avenida Getúlio Vargas, n. 553, centro, Cuiabá. II) Intime-se a autora para 

promover a execução da sentença, observando a norma contida no art. 

534, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000257-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 254227 Nr: 21350-12.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, JÚLIO 

MARQUES PACHECO, VALDIR JOSÉ PACHECO, AUGUSTO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT

 Visto...

Cumpra-se o que foi determinado no primeiro parágrafo da decisão de fl. 

20. Após, intime-se a parte exequente para, em 5 dias, requerer 

objetivamente o que entender de direito para dar prosseguimento na 

execução. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 385965 Nr: 2625-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SCHLITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE ADMINISTRATAÇÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SECRETÁRIO DA 

RECEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GONÇALVES ORTEGA - 

OAB:OABMT15126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 259816 Nr: 19222-19.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zozimo Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Ferreira 

Junior - OAB:15586

 Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte executada acerca da penhora on line de fls. 93, 

bem como para, querendo, no prazo legal, opor embargos à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 412532 Nr: 18071-42.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA TEREZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARAES - 

OAB:OAB-MT9788, SILVANA NOVAES SANTOS - OAB:17644/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 
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CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 345293 Nr: 12116-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ENI FREITAS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Na sequência, comparece aos autos o inventariante, Sr. 

Edinilton Freitas de Melo, representado pelo mesmo advogado, e junta a 

respectiva certidão de óbito, informando que oportunamente trará aos 

autos a sua nomeação. Cumpre, pois, assinalar que os valores 

exequendos foram integralmente liquidados pelo INSS, segundo atestam 

os alvarás de fls. 155-156, em consonância com os termos da sentença 

proferida nos embargos à execução, que homologou o cálculo 

apresentado pelo embargante/executado, depois de haver concordado a 

parte exequente/embargada, de modo que não há falar em saldo 

remanescente. Ainda que não fosse assim, cabe assinalar que a noticiada 

renúncia do advogado inicialmente constituído pela exequente não restou 

demonstrada nos autos e, além disso, caso houvesse valor a ser pago, 

seria imprescindível a regular habilitação de herdeiros, conforme prevê o 

art. 112, da Lei 8.213/91, o qual estabelece que "o valor não recebido em 

vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à 

pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei 

civil, independentemente de inventário ou arrolamento".Desta feita, indefiro 

os pedidos acima e, ainda que se mostre desnecessária a habilitação de 

herdeiros nessa fase processual, antes de extinguir a execução por 

pagamento, determino sejam intimadas as partes acerca desta decisão, a 

fim de que manifestem no que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, vindo-me, após, conclusos. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 340373 Nr: 8236-64.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUGÊNIA DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para declinar nos autos o número 

da conta corrente, da agência bancária e do CPF, para a transferência 

dos valores referente a Requisição de Pequeno Valor prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 219280 Nr: 14731-37.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para declinar nos autos o número 

da conta corrente, da agência bancária e do CPF, para a transferência 

dos valores referente a Requisição de Pequeno Valor prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 331600 Nr: 329-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MFSDAD, GUSTAVO PHELIPE DALPIAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA CORREA DA 

COSTA - OAB:11509/O, GLEICY KELLY NUNES DE MELO ACHITTI - 

OAB:OAB/MT 13.624 A, MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - 

OAB:19.332/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para declinar nos autos o número 

da conta corrente, da agência bancária e do CPF, para a transferência 

dos valores referente a Requisição de Pequeno Valor prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338360 Nr: 6591-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: UDIMAR FEREIRA, DENILZA LUIZA DE ARRUDA, 

HUERTS DE CA MPOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o ente público municipal 

argumentou que o valor pretendido ultrapassa o limite estabelecido na 

Resolução n. 232/2016, do CNJ, que fixa os valores dos honorários a 

serem pagos aos peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo 

graus e pede a redução para R$ 300,00 (trezentos reais).

 Tem-se, entretanto, que o inconformismo da Fazenda Pública Municipal 

não possui força suficiente para desconstruir os parâmetros expostos 

pelo Sr. Perito para realização dos trabalhos periciais que, como se vê, 

envolvem cálculos complexos, o que demandará tempo e cuidado, 

reputando, assim, justo o valor pretendido, especialmente porque a própria 

Resolução n. 232/2016 prevê, em seu art. 2º, § 4º, que o limite fixado 

poderá ser ultrapassado em até 5 vezes.

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais) por autor, ficando, assim, homologada a proposta de fls. 

416-417 para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, determino seja intimado o ente público municipal para o 

depósito integral do valor, bem como para juntar aos autos os documentos 

solicitados pelo Sr. Perito, no prazo de 10 dias. Depositado o valor, 

transfira-se 50% (cinquenta por cento) da quantia à conta bancária do Sr. 

Perito, intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para o início 

dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 345108 Nr: 12278-59.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Intime-se o INSS para, em cinco dias, se manifestar acerca do pedido da 

parte autora a fl. 91.

 Após, imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 38789 Nr: 3762-07.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: THERESE JEANNE PIERGENTILI MARGOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244 B-OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNCIPIO - 

OAB:

 Vistos,

CLEIDE ROSANGELA HETZEL, qualificada nos autos, propôs, “Execução 

de Sentença” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa 

jurídica de direito público, igualmente qualificado, para que a parte ré 

efetuasse o pagamento dos honorários advocatícios fixados em sentença.

A parte executada foi citada para opor embargos, coisa que não fez, 

conforme certidão de fl. 88.

 Em sequência foi expedido Requisição de Pequeno Valor (fls. 101/v).

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, sob pena de 

extinção da execução, nada se pronunciou a respeito, conforme atesta a 

certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA 

ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 248012 Nr: 7711-24.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIANA NUNES JANUÁRIA OHARA, ISLIENE 

AUXILIADORA CORREA DE MAGALHÃES, IVETE DE QUEIROZ PORTO, 

MARIA GENI PEREIRA BILIO, SELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE VÁRZEA GRANDE/MT, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre os 

documentos carreados aos autos pelo Município de Várzea Grande, nos 

termos do art. 437, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 309353 Nr: 5434-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARACOL COMERCIO DE PEÇAS E MOTORES 

LTDA - ME, ALVINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:11393, ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - OAB:11.393/MT, 

MARILEI CARDOSO - OAB:12904/MT, MATEUS CÁSSIO LOPES DE 

LIMA - OAB:19495/O

 Impulsiono este feito, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca petição de fl.227.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 323994 Nr: 20397-43.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDVG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ 

BRANQUINHO/PROCURADO DO MUNICÍPIO - OAB:8644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:6.707

 Vistos...

Antes de se analisar o pedido retro, oportunizo à empresa executada o 

prazo de 15 dias para o pagamento voluntário dos honorários 

advocatícios. Decorrido em branco o prazo, conclusos para análise do 

pedido de penhora "on line".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 343384 Nr: 10573-26.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRINA TOBIAS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo decorrido o prazo de suspensão do feito, Impulsiono 

estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, 

intimando a parte autora para que manifeste nos autos requerendo o que 

de direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 351694 Nr: 17091-32.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIMAS NERIS DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Verifica-se da petição de fl. 67, que a autora pleiteia a fixação de multa ao 

requerido pelo descumprimento da sentença, enquanto que este sugere, a 

fl. 70, o bloqueio de valores em contas judiciais.

 Assinale-se, pois, que os tribunais pátrios, com destaque para o Superior 

Tribunal de Justiça, há muito já sinalizaram positivamente a respeito dessa 

providência, como se vê nos julgados abaixo, mutatis mutandis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS PELO ESTADO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO 

JUDICIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. MEDIDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE, IN CASU. PEQUENO 

VALOR. ART. 461, § 5º, DO CPC. ROL EXEMPLIFICATIVO DE MEDIDAS. 

PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA. PRIMAZIA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO 

E ADMINISTRATIVO. NOVEL ENTENDIMENTO DA E. PRIMEIRA TURMA.

1. O art. 461, § 5º do CPC, faz pressupor que o legislador, ao possibilitar 

ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas assecuratórias 

como a “imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, 

remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de 

atividade nociva, se necessário com requisição de força policial”, não o 

fez de forma taxativa, mas sim exemplificativa, pelo que, in casu, o 

sequestro ou bloqueio da verba necessária ao fornecimento de 

medicamento, objeto da tutela deferida, providência excepcional adotada 

em face da urgência e imprescindibilidade da prestação dos mesmos, 

revela-se medida legítima, válida e razoável.” (destaquei – (STJ – 1ª Turma 

– Min. Luiz Fux – AgRg no Resp 1002335/RS - Dje 22.09.2208)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. ARTS. 461, § 5º, E 461-A DO CPC. BLOQUEIO DE 

VALORES. POSSIBILIDADE. É possível o bloqueio de verbas públicas e a 

fixação de multa (astreintes) para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado.” (destaquei – STJ – 2ª Turma – Min. Mauro 

Campbell Marques – Resp 105836/RS – Dje 01.09.2008)

Com base nesse entendimento jurisprudencial e para justificar a sua 

adoção, este juízo vinha destacando a paciência e o esmero com que o 

Poder Judiciário tem tratado os casos de saúde, postergando ao máximo e 

tentando, sempre que possível, evitar o emprego da odiosa medida 
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extrema de constrição judicial de verba pública para o custeio da saúde de 

um particular, frisando, por outro lado, que o Poder Executivo, por sua 

vez, não raramente, de tudo faz ou deixa de fazer, para que se chegue ao 

ponto de a ordem judicial pleiteada pela autora revelar-se uma providência 

imperiosa, de modo a não se tratar a sentença judicial transitada em 

julgado como um fato absolutamente sem efeitos e consequências, em 

desprestígio ao Judiciário e insegurança a toda a sociedade.

Todavia, a reiteração do emprego dessa providência vem revelando, a 

cada dia, quão nociva tem sido essa postura para os cofres públicos e, 

consequentemente, para a sociedade, notadamente pela nebulosidade que 

impera na identificação do exato e justo valor a ser pago pelos serviços 

e/ou medicamentos que deveriam ser custeados pelo Poder Público no seu 

dever constitucional de prestar assistência à saúde, especialmente aos 

mais necessitados, sem contar o fato de o cumprimento a uma ordem 

judicial – executada, nesses casos, direta e ostensivamente, pelo próprio 

Judiciário – implicar na desconsideração do processo licitatório e de 

outras exigências legais.

O que se vê, pois, é a acomodada postura do ente público de permitir que 

se chegue às raias do extremo, para que a intervenção judicial acabe por 

“sanar” ou “mascarar” sua inabilidade ou inoperância administrativa e, o 

que é pior, transferindo para o Poder Judiciário o ônus e o desgaste 

decorrentes do negativo impacto orçamentário que as constrições judiciais 

de valores representam nas contas públicas, sem que os gestores da 

Administração Pública respondam por eventuais irresponsabilidades.

Para tanto, basta ver que já se tornaram comuns pedidos de bloqueio de 

valores para atendimento à prestação da assistência à saúde, formulados 

pelo próprio ente público em suas peças de defesa ou mesmo em razões 

recursais.

Por tudo isso é que não cabe mais adotar tal conduta, para que a ordem 

judicial seja efetivamente respeitada e cumprida por quem deva cumpri-la e 

não imponha prejuízos colaterais a toda coletividade, como, aliás, já se 

vem orientando em sede de segundo grau, ao argumento de que se deve 

lançar mão de outros meios coercitivos para o cumprimento da obrigação 

de fazer imposta à Fazenda Pública. É o que se colhe dos mais recentes 

julgados proferidos pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo, a exemplo 

do reproduzido a seguir, da relatoria do Desembargador Luiz Carlos da 

Costa:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE EXAMES — OBRIGAÇÃO 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA 

BACEN JUD — IMPERIOSIDADE — INEXISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA 

— INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — 

DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA 

GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — 

NECESSIDADE. A obrigação de prestar assistência à saúde, entre os 

entes públicos, é solidária. O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para 

assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em 

virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o 

cumprimento da decisão judicial. A cominação de multa cominatória é 

ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera 

toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há 

de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional. 

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.”

 (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 126962/2015, Des. Luiz Carlos 

da Costa – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – 28.11.2017 – 

DJE 11.12.2017)

Extrai-se do corpo do voto que deu origem à aludida ementa que o 

bloqueio de verba pública, que ora se pleiteia para o cumprimento da 

decisão antecipatória, não mais se mostra uma medida adequada por 

terminar violando o princípio da licitação (art. 37, XXI, CF), notadamente por 

força da contumácia estatal de se manter inerte às questões de saúde, 

que, por isso, só se avolumam no âmbito judicial, e por propiciar 

pagamentos em valores muito superiores aos que normalmente deveriam 

ser honrados pelo Poder Público, a ponto de o Tribunal de Contas do 

Estado ter efetuado recente investigação (auditoria operacional) a respeito 

e constatado tal cenário, concluindo pela grave lesão ao erário imposta 

pelas determinações judiciais de bloqueio nas contas públicas.

O novo entendimento sugere providências de cunho punitivo contra os 

agentes políticos responsáveis pelo descumprimento de ordens judiciais, 

tanto no âmbito civil como no criminal, como se infere da menção ao art. 12 

da Lei 1.079/50, ao dispor sobre os crimes contra o cumprimento das 

decisões judiciárias:

“Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias: 1 - 

impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do 

Poder Judiciário; 2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder 

Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo; 

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo 

Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral; 4 - Impedir ou frustrar 

pagamento determinado por sentença judiciária. [...]”

Na mesma lei se lê:

 “Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos 

Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos 

definidos como crimes nesta lei.”

 Nessa toada o Decreto-lei 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade 

dos Prefeitos e Vereadores e dá outras providências, estabelece em seu 

art. 1º, XIV, ser crime de responsabilidade “deixar de cumprir ordem 

judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à 

autoridade competente”.

 Inegável constatar que tais condutas também configuram prática ímproba, 

na medida em que atentam contra os princípios da Administração Pública, 

como se observa no art. 11 da Lei Federal 8.429/92, que assim dispõe:

“Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 

da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres 

de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições (...)”

Ante todo o exposto e a despeito de decisões anteriores sinalizando no 

sentido de se adotar o bloqueio de valores para o efetivo cumprimento da 

decisão judicial, indefiro tal pretensão pelas razões expendidas até aqui.

Considerando, por outro lado, a expectativa da parte autora pelo bloqueio 

de valores como forma de cumprimento incontinenti da ordem liminar, 

determino seja intimado, pessoalmente, o Governador do Estado e o 

Secretário de Saúde do Estado, para cumprirem, imediatamente, a 

obrigação assinalada na sentença e tomarem ciência do teor desta 

decisão, encaminhando-se, em seguida, cópia integral dos autos ao 

Ministério Público para as providências pertinentes, caso não se informe o 

cumprimento da ordem dentro do prazo de 72 horas da intimação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 408154 Nr: 15675-92.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 20, da Lei n. 8.742/93, c/c art. 203, 

V, da Constituição Federal, julgo procedente o pedido formulado pela parte 

requerente nesta ação, condenando o requerido a conceder-lhe o 

benefício assistencial ao idoso/deficiente (LOAS), nos termos do art. 203, 

V da referida lei federal, no valor de 1(um) salário mínimo mensal, a partir 

da do requerimento administrativo , declarando, assim, extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. As prestações 

em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de 

acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, Res. CFJ 267/2013, que incorpora a 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da lei 11.960/09, que alterou o art. 

1º-F da lei 9494/97, conforme ADIN 4357/DF e RESP Repetitivo 

1270439/PR, considerando ainda o precedente da ADIn nº. 493-0/DF, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso (Súmulas ns 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 423779 Nr: 23988-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES PINHEIRO DA SILVA, Welliton Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - 

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERENCIA DE 
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MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, CENTRAL DE REG. DE VAGAS DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pericles Renato - OAB:16.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I) Intime-se a parte autora para manifestação quanto ao interesse no 

prosseguimento do feito, haja vista o teor da informação retro.

 II) Comunique-se ao médico subscritor do e-mail de fl. 497, de que o valor 

excedente deverá ser depositado em Conta Única do Tribunal vinculada ao 

processo para posterior expedição de alvará em favor dos requeridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 249460 Nr: 8962-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ERCILIO BENEDITO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A despeito do teor da cetidão retro, verifica-se que o cálculo apresentado 

pela parte autora a fl. 150 foi atualizado até junho de 2017, enquanto que 

os valores apresentados pelo Sr. Contador incluiram atualização até 

outubro de 2017, daí a diferença verificada nos resultados obtidos. Desta 

feita, não se visualizando irregularidade na planilha apresentada pelo 

profissional a fl. 160-161, homologo-a para que surta os jurídicos e legais 

efeitos. Expeça-se a correspondente ordem requisitória.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 249564 Nr: 9097-89.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Tendo em vista que há pedido de habilitação dos herdeiros nos autos em 

razão do óbito do Sr. José Martins Santana (fl. 133-134), nos moldes do 

art. 688, II, do CPC, faz-se necessária a citação do requerido para, em 

cinco dias, se pronunciar a respeito (art. 690, CPC).

 Após, imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 255842 Nr: 13726-09.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEZIR DE MAGALHÃES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo outras questões processuais pendentes a serem decididas 

dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido a 

comprovação da atividade rural desempenhada pelo cônjuge da 

requerente no período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício 

social.

 Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 10 de abril de 2018, às 14h15min, determinando, como meio de prova, 

o depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

indicadas.

Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, devendo ser 

observada a norma contida no art. 455, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 313079 Nr: 9210-38.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELTA AZAMBUJA DE VILHENA, PAULO 

ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA, GISELI APARECIDA AZAMBUJA DE 

OLIVEIRA, NOGUEIRA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

PNEUS LTDA, CAIO FERNANDO AZAMBUJA DE VILHENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - OAB:5741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIO CESAR NORONHA - 

OAB:15391

 Vistos...

Certifique-se sobre eventual decurso do prazo para recurso. Em seguida, 

intime-se a parte requerida para declinar nos autos o número da conta 

corrente, da agência bancária e do CPF e/ou CNPJ, para a transferência 

dos valores atinentes à indenização da área desapropriada. Na sequência 

conclusos para decisão, inclusive acerca do que se pleiteia na peça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 316095 Nr: 12450-35.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HERONIDES BENEVIDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

HERONIDES BENEVIDES DE SOUZA, qualificada nos autos, propôs, 

“Execução de Sentença” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa 

jurídica de direito público, igualmente qualificado, para que a parte ré 

efetuasse o pagamento dos vencimentos equivalente a 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento) resultante de diferença da conversão do 

cruzeiro real em URV, bem como o pagamento dos honorários 

advocatícios.

A parte executada foi citada para opor embargos, coisa que não fez.

Em sequência foram expedidos Precatórios e Requisição de Pequeno 

Valor, sendo estes, quitados, conforme se observa dos documentos 

juntados aos autos (fls. 48/49).

Intimada a parte exequente para se manifestar, requerendo o que de 

direito, nada se pronunciou a respeito, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA 

ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 320497 Nr: 16898-51.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIANA ISABEL DE SENE BARROS, CARLOS 

SANTANA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do noticiado falecimento do cônjuge e sucessor da parte autora, o 

que impede a formalização do requerimento administrativo, em 
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prosseguimento ao feito, determino seja intimada a subscritora da petição 

retro, a fim de que habilite os herdeiros dos falecidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 326850 Nr: 23176-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira Lima, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada acerca do pedido retro, fixando-se o prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 370196 Nr: 19602-03.2014.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELCIO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 5ª CIRETRAN DO MUN. DE VÁRZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO RODRIGUES SILVA - 

OAB:14.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ao impetrante para, querendo, executar a sentença no prazo de 15 dias, 

sob pena de arquivamento do processo. Decorrido em branco o prazo, 

arquive-se com baixas e anotações de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 391314 Nr: 6101-45.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CARNEIRO ARAÚJO - 

OAB:14564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

LUIZ ANTONIO ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, ajuizou 

Execução de Sentença em face do Instituto Nacional da Seguridade Social 

– INSS, autarquia federal, objetivando o recebimento dos valores 

acordados na instância superior.

A execução tramitou normalmente até a fase de expedição de Requisições 

de Pequeno Valor, posteriormente quitadas, segundo atestam os 

documentos de fls. 186-187.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil, declaro extinta a 

execução.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado a sentença, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 403920 Nr: 13379-97.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a petição de fls. 

341/343, no prazo de 10 (dez) dias, devendo fazê-lo primeiramente a 

parte autora, e em seguida a parte requerida.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 425617 Nr: 24941-06.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU CORREA DA SILVA, TEREZINHA RODRIGUES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:OAB/MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

À parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 dias. 

Decorrido em branco o prazo, arquive-se com baixas e anotações de 

estilo.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006492-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Cite-se o réu para, no prazo legal, contestar o pleito. Alegando-se 

na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, 

ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), ressaltando 

que as partes manifestaram desinteresse na realização da audiência de 

conciliação, conforme se infere da petição inicial, bem como do 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31.3.2016, emitido pelo 

réu. Intimem-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009078-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DELGUINGARO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT0019689A (ADVOGADO)

SANDRA FORTUNATO UEMA OAB - MT22917/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1009078-22.2017.8.11.0002 REQUERENTE: LAURA DELGUINGARO 

MARTINS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Como se sabe, tratando-se de ação que figure como parte entidade 

autárquica federal, a regra geral é a de que seja ajuizada em Vara Federal 

do lugar onde está a respectiva sede ou sucursal, conforme o comando 

previsto no art. 109, I, da Constituição Federal e dos arts. 45, “caput” e 53, 

letras “a” e “b”, do Novo Código de Processo Civil. Ocorre, porém, que em 

caráter excepcional e com o intuito de facilitar o acesso à Justiça, a lei 

conferiu ao segurado, em causas entre este e o INSS, a faculdade de 

ajuizar ação no foro de seu domicílio, ainda que no âmbito da Justiça 

Estadual se a comarca não for sede da Vara do Juízo Federal (art. 109, 

parágrafo 3º, da CF). O instituto da competência delegada, 
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consubstanciado no art. 109, parágrafo 3º, da Constituição Cidadã, está 

fortemente amparado pelo princípio fundamental da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), à medida em que reduz obstáculos ao 

pleno exercício do direito de ação e amplia o acesso do cidadão na busca 

da tutela estatal, aliado ao princípio da celeridade processual (art. 5º, 

LXXVII, da CF), como instrumento vetor de efetividade da prestação 

jurisdicional. Em que pese a aplicação da norma constitucional em comento 

ao presente feito, entendo que o município de Comarca de Várzea Grande 

é limítrofe ao município de Cuiabá, sede da Circunscrição Judiciária da 

Justiça Federal, de acordo com a Resolução nº 600-17, de 28/06/2005, do 

TRF da 1ª Região, reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433, de 

10/11/2010; 421, de 10/10/2011 e 106, de 28/06/2013, o que denota-se 

que a sede da Circunscrição da Justiça Federal de Cuiabá abrange 

também o município de Várzea Grande, sem contar que, no âmbito da 

justiça comum do Estado, as comarcas de Cuiabá e Várzea Grande são 

consideradas contiguas. Além disso, a comarca de Várzea Grande está 

em conturbação com a comarca da Capital, da qual se separa apenas pelo 

rio Cuiabá, onde possui facilidade de acesso com 04 (quatro) pontes de 

ligam ambas as cidades, tais como, ponte Mário Andreazza, ponte Sérgio 

Motta, ponte Maria Elisa Bocaiúva, mais conhecida como Ponte Nova e a 

ponte Júlio Muller (Ponte Velha). E ainda, a corroborar que Várzea Grande 

e a Capital Cuiabá constituem uma sequência só, sendo fato que o 

principal aeroporto do Estado de Mato Grosso denominado Aeroporto 

Internacional de Cuiabá (Marechal Rondon), não está situado em Cuiabá, 

mas sim em Várzea Grande, distante cerca de 8 (oito) quilômetros do 

centro da Capital, além do transporte intermunicipal de passageiros que 

liga ambas as cidades. Se isso não bastasse, esclareço que por inúmeras 

vezes fora constatado em audiência de instrução, que a parte autora 

busca a prestação jurisdicional na comarca de Várzea Grande, depois de 

não obter êxito na ação judicial proposta perante o foro da Justiça Federal, 

sem contar as situações de desistência da ação pela parte autora, vez 

que já fora implantado o benefício em cumprimento de ordem judicial 

proferida pelo Juízo Federal, gerando, dessa forma, o pedido de 

duplicidade do benefício previdenciário e onerando, desnecessariamente, 

os cofres públicos do Estado de Mato Grosso com a movimentação de 

toda a máquina judiciária. Nesse contexto, a delegação de competência 

sempre que a comarca não seja sede da Vara do Juízo Federal, “data 

máxima vênia”, não se aplica ao presente caso, tendo em vista a 

existência de Vara da Justiça Federal da Comarca da Capital que é 

limítrofe a Comarca de Várzea Grande, diferentemente, portanto, das 

demais comarcas do interior do Estado de Mato Grosso e distante da 

Capital, única hipótese, no meu modesto entendimento, acobertada pela 

norma constitucional da competência delegada. Assim é que, 

inquestionável a facilidade de acesso entra cidade da Capital e Várzea 

Grande, inexistindo qualquer óbice ao pleno exercício do direito de ação 

do cidadão e o acesso à justiça, razão pela qual o processo deve tramitar 

perante a Justiça Federal da Circunscrição Judiciária da Capital. Diante do 

exposto, a teor do art. 109, I, parág. 3º, da Constituição Federal e, em 

prestígio aos arts. 45, “caput”, c/c. 53, IV, letras “a” e “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, reconheço e declaro, “ex officio”, a minha 

incompetência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, senão uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária da 

Capital, onde determino a remessa dos autos. Baixas e anotações 

necessárias, inclusive no Distribuidor. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009093-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ISAURA FORTES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1009093-88.2017.8.11.0002 REQUERENTE: SOLANGE ISAURA FORTES 

DE CAMPOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, Como se sabe, tratando-se de ação que figure como parte 

entidade autárquica federal, a regra geral é a de que seja ajuizada em 

Vara Federal do lugar onde está a respectiva sede ou sucursal, conforme 

o comando previsto no art. 109, I, da Constituição Federal e dos arts. 45, 

“caput” e 53, letras “a” e “b”, do Novo Código de Processo Civil. Ocorre, 

porém, que em caráter excepcional e com o intuito de facilitar o acesso à 

Justiça, a lei conferiu ao segurado, em causas entre este e o INSS, a 

faculdade de ajuizar ação no foro de seu domicílio, ainda que no âmbito da 

Justiça Estadual se a comarca não for sede da Vara do Juízo Federal (art. 

109, parágrafo 3º, da CF). O instituto da competência delegada, 

consubstanciado no art. 109, parágrafo 3º, da Constituição Cidadã, está 

fortemente amparado pelo princípio fundamental da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), à medida em que reduz obstáculos ao 

pleno exercício do direito de ação e amplia o acesso do cidadão na busca 

da tutela estatal, aliado ao princípio da celeridade processual (art. 5º, 

LXXVII, da CF), como instrumento vetor de efetividade da prestação 

jurisdicional. Em que pese a aplicação da norma constitucional em comento 

ao presente feito, entendo que o município de Comarca de Várzea Grande 

é limítrofe ao município de Cuiabá, sede da Circunscrição Judiciária da 

Justiça Federal, de acordo com a Resolução nº 600-17, de 28/06/2005, do 

TRF da 1ª Região, reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433, de 

10/11/2010; 421, de 10/10/2011 e 106, de 28/06/2013, o que denota-se 

que a sede da Circunscrição da Justiça Federal de Cuiabá abrange 

também o município de Várzea Grande, sem contar que, no âmbito da 

justiça comum do Estado, as comarcas de Cuiabá e Várzea Grande são 

consideradas contiguas. Além disso, a comarca de Várzea Grande está 

em conturbação com a comarca da Capital, da qual se separa apenas pelo 

rio Cuiabá, onde possui facilidade de acesso com 04 (quatro) pontes de 

ligam ambas as cidades, tais como, ponte Mário Andreazza, ponte Sérgio 

Motta, ponte Maria Elisa Bocaiúva, mais conhecida como Ponte Nova e a 

ponte Júlio Muller (Ponte Velha). E ainda, a corroborar que Várzea Grande 

e a Capital Cuiabá constituem uma sequência só, sendo fato que o 

principal aeroporto do Estado de Mato Grosso denominado Aeroporto 

Internacional de Cuiabá (Marechal Rondon), não está situado em Cuiabá, 

mas sim em Várzea Grande, distante cerca de 8 (oito) quilômetros do 

centro da Capital, além do transporte intermunicipal de passageiros que 

liga ambas as cidades. Se isso não bastasse, esclareço que por inúmeras 

vezes fora constatado em audiência de instrução, que a parte autora 

busca a prestação jurisdicional na comarca de Várzea Grande, depois de 

não obter êxito na ação judicial proposta perante o foro da Justiça Federal, 

sem contar as situações de desistência da ação pela parte autora, vez 

que já fora implantado o benefício em cumprimento de ordem judicial 

proferida pelo Juízo Federal, gerando, dessa forma, o pedido de 

duplicidade do benefício previdenciário e onerando, desnecessariamente, 

os cofres públicos do Estado de Mato Grosso com a movimentação de 

toda a máquina judiciária. Nesse contexto, a delegação de competência 

sempre que a comarca não seja sede da Vara do Juízo Federal, “data 

máxima vênia”, não se aplica ao presente caso, tendo em vista a 

existência de Vara da Justiça Federal da Comarca da Capital que é 

limítrofe a Comarca de Várzea Grande, diferentemente, portanto, das 

demais comarcas do interior do Estado de Mato Grosso e distante da 

Capital, única hipótese, no meu modesto entendimento, acobertada pela 

norma constitucional da competência delegada. Assim é que, 

inquestionável a facilidade de acesso entra cidade da Capital e Várzea 

Grande, inexistindo qualquer óbice ao pleno exercício do direito de ação 

do cidadão e o acesso à justiça, razão pela qual o processo deve tramitar 

perante a Justiça Federal da Circunscrição Judiciária da Capital. Diante do 

exposto, a teor do art. 109, I, parág. 3º, da Constituição Federal e, em 

prestígio aos arts. 45, “caput”, c/c. 53, IV, letras “a” e “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, reconheço e declaro, “ex officio”, a minha 

incompetência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, senão uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária da 

Capital, onde determino a remessa dos autos. Baixas e anotações 

necessárias, inclusive no Distribuidor. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009109-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FONSECA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1009109-42.2017.8.11.0002 REQUERENTE: JOSE FONSECA RODRIGUES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Como se 
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sabe, tratando-se de ação que figure como parte entidade autárquica 

federal, a regra geral é a de que seja ajuizada em Vara Federal do lugar 

onde está a respectiva sede ou sucursal, conforme o comando previsto 

no art. 109, I, da Constituição Federal e dos arts. 45, “caput” e 53, letras 

“a” e “b”, do Novo Código de Processo Civil. Ocorre, porém, que em 

caráter excepcional e com o intuito de facilitar o acesso à Justiça, a lei 

conferiu ao segurado, em causas entre este e o INSS, a faculdade de 

ajuizar ação no foro de seu domicílio, ainda que no âmbito da Justiça 

Estadual se a comarca não for sede da Vara do Juízo Federal (art. 109, 

parágrafo 3º, da CF). O instituto da competência delegada, 

consubstanciado no art. 109, parágrafo 3º, da Constituição Cidadã, está 

fortemente amparado pelo princípio fundamental da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), à medida em que reduz obstáculos ao 

pleno exercício do direito de ação e amplia o acesso do cidadão na busca 

da tutela estatal, aliado ao princípio da celeridade processual (art. 5º, 

LXXVII, da CF), como instrumento vetor de efetividade da prestação 

jurisdicional. Em que pese a aplicação da norma constitucional em comento 

ao presente feito, entendo que o município de Comarca de Várzea Grande 

é limítrofe ao município de Cuiabá, sede da Circunscrição Judiciária da 

Justiça Federal, de acordo com a Resolução nº 600-17, de 28/06/2005, do 

TRF da 1ª Região, reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433, de 

10/11/2010; 421, de 10/10/2011 e 106, de 28/06/2013, o que denota-se 

que a sede da Circunscrição da Justiça Federal de Cuiabá abrange 

também o município de Várzea Grande, sem contar que, no âmbito da 

justiça comum do Estado, as comarcas de Cuiabá e Várzea Grande são 

consideradas contiguas. Além disso, a comarca de Várzea Grande está 

em conturbação com a comarca da Capital, da qual se separa apenas pelo 

rio Cuiabá, onde possui facilidade de acesso com 04 (quatro) pontes de 

ligam ambas as cidades, tais como, ponte Mário Andreazza, ponte Sérgio 

Motta, ponte Maria Elisa Bocaiúva, mais conhecida como Ponte Nova e a 

ponte Júlio Muller (Ponte Velha). E ainda, a corroborar que Várzea Grande 

e a Capital Cuiabá constituem uma sequência só, sendo fato que o 

principal aeroporto do Estado de Mato Grosso denominado Aeroporto 

Internacional de Cuiabá (Marechal Rondon), não está situado em Cuiabá, 

mas sim em Várzea Grande, distante cerca de 8 (oito) quilômetros do 

centro da Capital, além do transporte intermunicipal de passageiros que 

liga ambas as cidades. Se isso não bastasse, esclareço que por inúmeras 

vezes fora constatado em audiência de instrução, que a parte autora 

busca a prestação jurisdicional na comarca de Várzea Grande, depois de 

não obter êxito na ação judicial proposta perante o foro da Justiça Federal, 

sem contar as situações de desistência da ação pela parte autora, vez 

que já fora implantado o benefício em cumprimento de ordem judicial 

proferida pelo Juízo Federal, gerando, dessa forma, o pedido de 

duplicidade do benefício previdenciário e onerando, desnecessariamente, 

os cofres públicos do Estado de Mato Grosso com a movimentação de 

toda a máquina judiciária. Nesse contexto, a delegação de competência 

sempre que a comarca não seja sede da Vara do Juízo Federal, “data 

máxima vênia”, não se aplica ao presente caso, tendo em vista a 

existência de Vara da Justiça Federal da Comarca da Capital que é 

limítrofe a Comarca de Várzea Grande, diferentemente, portanto, das 

demais comarcas do interior do Estado de Mato Grosso e distante da 

Capital, única hipótese, no meu modesto entendimento, acobertada pela 

norma constitucional da competência delegada. Assim é que, 

inquestionável a facilidade de acesso entra cidade da Capital e Várzea 

Grande, inexistindo qualquer óbice ao pleno exercício do direito de ação 

do cidadão e o acesso à justiça, razão pela qual o processo deve tramitar 

perante a Justiça Federal da Circunscrição Judiciária da Capital. Diante do 

exposto, a teor do art. 109, I, parág. 3º, da Constituição Federal e, em 

prestígio aos arts. 45, “caput”, c/c. 53, IV, letras “a” e “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, reconheço e declaro, “ex officio”, a minha 

incompetência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, senão uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária da 

Capital, onde determino a remessa dos autos. Baixas e anotações 

necessárias, inclusive no Distribuidor. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009047-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1009047-02.2017.8.11.0002 REQUERENTE: MARIA LUZIA DIAS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para, querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000903-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR ANGELA DA SILVA (AUTOR)

PAULA EUGENIA DOS SANTOS (AUTOR)

IZABELA GUTIERREZ DE ARRUDA (AUTOR)

ZELIA CLEMENTINA ORMONDES (AUTOR)

LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR)

LIZANDRA RODRIGUES SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

RAQUEL APARECIDA DE ARAUJO (AUTOR)

DENISE CORREA DE SOUZA AMANCIO (AUTOR)

CLEBER EDUARDO MORETTI (AUTOR)

MIRIAN DA SILVA FELIX (AUTOR)

WANDA CECILIA CORREA DE MELLO (AUTOR)

SUELI APARECIDA DE SOUZA (AUTOR)

SIDNEY GOMES DE ARRUDA (AUTOR)

ILDO FELIPE DA SILVA (AUTOR)

MIDIA SARDINHA DO AMARAL (AUTOR)

CLEA DE JESUS MARTINS (AUTOR)

APARECIDA BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO SOUZA OAB - MT0004801A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO 

VÁRZEA GRANDE , 19 de dezembro de 2017. Nos termos da legislação 

vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos 

a fim de intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Nº DO PROCESSO: 1000903-39.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

100.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: LAZARO ROBERTO SOUZA - MT0004801A Advogado do(a) 

AUTOR: LAZARO ROBERTO SOUZA - MT0004801A Advogado do(a) 

AUTOR: LAZARO ROBERTO SOUZA - MT0004801A Advogado do(a) 

AUTOR: LAZARO ROBERTO SOUZA - MT0004801A Advogado do(a) 

AUTOR: LAZARO ROBERTO SOUZA - MT0004801A Advogado do(a) 

AUTOR: LAZARO ROBERTO SOUZA - MT0004801A Advogado do(a) 

AUTOR: LAZARO ROBERTO SOUZA - MT0004801A Advogado do(a) 

AUTOR: LAZARO ROBERTO SOUZA - MT0004801A Advogado do(a) 

AUTOR: LAZARO ROBERTO SOUZA - MT0004801A Advogado do(a) 

AUTOR: LAZARO ROBERTO SOUZA - MT0004801A Advogado do(a) 

AUTOR: LAZARO ROBERTO SOUZA - MT0004801A Advogado do(a) 

AUTOR: LAZARO ROBERTO SOUZA - MT0004801A Advogado do(a) 

AUTOR: LAZARO ROBERTO SOUZA - MT0004801A Advogado do(a) 

AUTOR: LAZARO ROBERTO SOUZA - MT0004801A Advogado do(a) 

AUTOR: LAZARO ROBERTO SOUZA - MT0004801A Advogado do(a) 

AUTOR: LAZARO ROBERTO SOUZA - MT0004801A Advogado do(a) 

AUTOR: LAZARO ROBERTO SOUZA - MT0004801A OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007845-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO PAES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1007845-87.2017.8.11.0002 AUTOR: ANTONIO PAES DE ARRUDA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Como se sabe, 

tratando-se de ação que figure como parte entidade autárquica federal, a 

regra geral é a de que seja ajuizada em Vara Federal do lugar onde está a 

respectiva sede ou sucursal, conforme o comando previsto no art. 109, I, 

da Constituição Federal e dos arts. 45, “caput” e 53, letras “a” e “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. Ocorre, porém, que em caráter 

excepcional e com o intuito de facilitar o acesso à Justiça, a lei conferiu ao 

segurado, em causas entre este e o INSS, a faculdade de ajuizar ação no 

foro de seu domicílio, ainda que no âmbito da Justiça Estadual se a 

comarca não for sede da Vara do Juízo Federal (art. 109, parágrafo 3º, da 

CF). O instituto da competência delegada, consubstanciado no art. 109, 

parágrafo 3º, da Constituição Cidadã, está fortemente amparado pelo 

princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da 

CF), à medida em que reduz obstáculos ao pleno exercício do direito de 

ação e amplia o acesso do cidadão na busca da tutela estatal, aliado ao 

princípio da celeridade processual (art. 5º, LXXVII, da CF), como 

instrumento vetor de efetividade da prestação jurisdicional. Em que pese a 

aplicação da norma constitucional em comento ao presente feito, entendo 

que o município de Comarca de Várzea Grande é limítrofe ao município de 

Cuiabá, sede da Circunscrição Judiciária da Justiça Federal, de acordo 

com a Resolução nº 600-17, de 28/06/2005, do TRF da 1ª Região, 

reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433, de 10/11/2010; 421, de 

10/10/2011 e 106, de 28/06/2013, o que denota-se que a sede da 

Circunscrição da Justiça Federal de Cuiabá abrange também o município 

de Várzea Grande, sem contar que, no âmbito da justiça comum do 

Estado, as comarcas de Cuiabá e Várzea Grande são consideradas 

contiguas. Além disso, a comarca de Várzea Grande está em conturbação 

com a comarca da Capital, da qual se separa apenas pelo rio Cuiabá, onde 

possui facilidade de acesso com 04 (quatro) pontes de ligam ambas as 

cidades, tais como, ponte Mário Andreazza, ponte Sérgio Motta, ponte 

Maria Elisa Bocaiúva, mais conhecida como Ponte Nova e a ponte Júlio 

Muller (Ponte Velha). E ainda, a corroborar que Várzea Grande e a Capital 

Cuiabá constituem uma sequência só, sendo fato que o principal aeroporto 

do Estado de Mato Grosso denominado Aeroporto Internacional de Cuiabá 

(Marechal Rondon), não está situado em Cuiabá, mas sim em Várzea 

Grande, distante cerca de 8 (oito) quilômetros do centro da Capital, além 

do transporte intermunicipal de passageiros que liga ambas as cidades. Se 

isso não bastasse, esclareço que por inúmeras vezes fora constatado em 

audiência de instrução, que a parte autora busca a prestação jurisdicional 

na comarca de Várzea Grande, depois de não obter êxito na ação judicial 

proposta perante o foro da Justiça Federal, sem contar as situações de 

desistência da ação pela parte autora, vez que já fora implantado o 

benefício em cumprimento de ordem judicial proferida pelo Juízo Federal, 

gerando, dessa forma, o pedido de duplicidade do benefício previdenciário 

e onerando, desnecessariamente, os cofres públicos do Estado de Mato 

Grosso com a movimentação de toda a máquina judiciária. Nesse contexto, 

a delegação de competência sempre que a comarca não seja sede da 

Vara do Juízo Federal, “data máxima vênia”, não se aplica ao presente 

caso, tendo em vista a existência de Vara da Justiça Federal da Comarca 

da Capital que é limítrofe a Comarca de Várzea Grande, diferentemente, 

portanto, das demais comarcas do interior do Estado de Mato Grosso e 

distante da Capital, única hipótese, no meu modesto entendimento, 

acobertada pela norma constitucional da competência delegada. Assim é 

que, inquestionável a facilidade de acesso entra cidade da Capital e 

Várzea Grande, inexistindo qualquer óbice ao pleno exercício do direito de 

ação do cidadão e o acesso à justiça, razão pela qual o processo deve 

tramitar perante a Justiça Federal da Circunscrição Judiciária da Capital. 

Diante do exposto, a teor do art. 109, I, parág. 3º, da Constituição Federal 

e, em prestígio aos arts. 45, “caput”, c/c. 53, IV, letras “a” e “b”, do Novo 

Código de Processo Civil, reconheço e declaro, “ex officio”, a minha 

incompetência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, senão uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária da 

Capital, onde determino a remessa dos autos. Baixas e anotações 

necessárias, inclusive no Distribuidor. Int.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1008097-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (RÉU)

RICARDO AZEVEDO ARAUJO (RÉU)

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

 

Processo nº 1008097-90.2017.8.11.0002 Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com a presente Ação Civil 

Pública de Obrigação de Fazer, com pedido liminar de Tutela de Urgência, 

contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, o DAE – DEPARTAMENTO DE 

ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE, LUCIMAR SACRE DE CAMPOS e 

RICARDO AZEVEDO ARAÚJO, todos qualificados, alegando, em resumo: 

(...) a presente ação tem por escopo a condenação do Município de 

Várzea Grande, devedor subsidiário da Autarquia DAE – Departamento de 

Água e Esgoto, na obrigação de fazer, qual seja, de realizar transação 

com a credora Energisa para o pagamento da dívida, no valor de R$ 

135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais), diante da 

renúncia de juros e multas no valor de R$ 73.000.000,00 (setenta e três 

milhões de reais); (...) o Ministério Público pretende, com isso, evitar o 

pagamento de multas e juros, que representam o expressivo dano ao 

Erário, no valor de R$ 73.000.000,00; (...) em agosto de 2009, a Rede 

Cemat, encaminhou ao Ministério Público denúncia de que o DAE estaria, 

desde o ano de 2003, sem efetuar o pagamento mensal das contas de 

energia elétrica, em total desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, 

causando desequilíbrio fiscal, pois acumulava, naquela data, uma dívida de 

mais de R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais); (...) O Ministério 

Público, então, instaurou inquérito civil para melhor apurar em que 

circunstâncias as contas de energia deixaram de ser devidamente 

quitadas; (...) A Rede Cemat apresentou demonstrativo de débito de 

energia elétrica, informando, também, que seu Departamento Jurídico já 

havia ingressado judicialmente com ações de cobranças do montante 

atrasado; (...) Já se encontram inscritos na Central de Precatórios, após o 

devido trânsito em julgado das ações de cobranças, os valores devidos 

das faturas de energia até o mês de setembro/2012; (...) O DAE/VG, a 

respeito da falta de pagamento, informou que não havia realizado, até 

então, no ano de 2009, nenhum procedimento para quitação da dívida que 

nascera em 2003; (...) O DAE, em razão da inadimplência com as faturas 

de energia elétrica, de janeiro de 2003 a setembro de 2012, deve à 

Energisa, o valor de R$ 176.110.725,16 (cento e setenta e seis milhões, 

cento e dez mil, setecentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), 

os quais já foram inscritos em Precatórios no Tribunal de Justiça; (...) A 

dívida acumulada das contas de energia elétrica de outubro de 2012 em 

diante, que corresponde ao valor aproximado de R$ 34.000.000,00 (trinta 

e quatro milhões de reais), ainda está sendo processada em ação judicial 

de cobrança contra o DAE; (...) Portanto, no total, o inadimplemento do 

DAE com a Energisa, desde janeiro de 2003, é de aproximadamente R$ 

208.000.000,00 (duzentos e oito milhões de reais), os juros e as multas, 

em razão do inadimplemento; (...) Apresentou o DAE ao Ministério Público, 

um demonstrativo de cálculo de sua Receita Corrente Líquida, que nada 

mais é do que a média mensal de R$ 2.135.627,96 (dois milhões, cento e 

trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e seis 

centavos). Considerando que a fatura mensal de energia elétrica é de 

aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sobraria para o 

DAE pouco mais que este valor para os demais encargos; (...) é nítido que 

o DAE não tem condições de, sozinho,, pagar, nem as faturas que se 

vencem no momento, tampouco a dívida que se acumulou desde o ano de 

2003; (...) A partir desse momento surge a responsabilidade subsidiária do 

Município de Várzea Grande; (...) Sabemos que são responsáveis pelo 

dano ao Erário, que se iniciou no ano de 2003, todos os administradores 

do DAE e dos gestores do Município que deixaram de pagar as contas. No 

entanto surgiu fato novo; (...) Realizada reunião nesta Promotoria de 

Justiça com os representantes legais da Energisa, o diretor do DAE e a 

Prefeita, a Energisa ofereceu proposta de renunciar, do montante total da 

dívida (R$ 208.000.000,00), todos os juros e as multas, restando apenas o 

valor de R$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais); (...) o 
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DAE ofereceu, então, para quitar o débito, apenas o valor mensal de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) até o completo pagamento da dívida; (...) 

Havendo incapacidade da autarquia de quitar sua dívida de modo a excluir 

os juros e as multas, exsurge a responsabilidade subsidiária do Município, 

cuja gestora quedou-se inerte, fingindo não ter entendido isso, ainda, 

significando sua omissão recusa em pagar o débito principal e sua 

correção; (...) Com isso, ela dá causa à efetivação do dano ao Erário de 

R$ 73.000.000,00 (setenta e três milhões de reais), tornando-se 

integralmente responsável por ele; (...) a realização de acordo para 

pagamento da dívida pretérita, com o desconto de juros e multa, 

representa justamente retirar dos cofres do DAE e do Município, 

subsidiariamente, o ônus do pagamento do dano ao Erário, proveniente do 

inadimplemento; (...) Todas as ações judiciais de cobrança das dívidas em 

face do DAE, ingressadas pela Energisa, referentes aos anos de 2003 a 

2012, foram julgadas procedentes, confirmadas em Segundo Grau e, 

atualmente, já se encontram inscritas em Precatório; (...) A omissão da 

atual Gestora do Município em realizar o acordo com a Energisa para 

pagar a dívida, com benefício da exclusão das multas e juros, contribui, de 

forma dolosa, para o aumento da dívida pública; (...) O primeiro Precatório 

nº 172556/2015, no valor de R$ 39.908.133,73 (trinta e nove milhões, 

novecentos e oito mil, cento e trinta e três reais e setenta e três centavos) 

e o segundo nº 40179/2016, no valor de R$ 45.145.460,28 (quarenta e 

cinco milhões, cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais 

e vinte e oito centavos), serão executados no primeiro dia útil do ano de 

2018, pois a devedora tem até o dia 31 de dezembro de 2017 para quitá-lo: 

(...) é a presente para corrigir a omissão do Poder Público Municipal de 

efetuar acordo vantajoso de pagamento de dívida milionária que se arrasta 

há mais de 13 (treze) anos, evitando que o dano ao Erário seja 

concretizado (...). Ao final, pediu a tutela de urgência para, após 

reconhecida a obrigação subsidiária do Município em relação à sua 

Autarquia, determinar a obrigação de fazer: Ao DAE: a) o pagamento das 

faturas, atual e vincendas, no limite de sua capacidade 

financeira/orçamentária, hoje no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 

reais); b) nos autos dos Precatórios em favor da Energisa, o pagamento 

da dívida de R$ 135.079.673,35 (cento e trinta e cinco milhões, setenta e 

nove mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), em 

60 (sessenta) parcelas mensais, com acréscimo de juros de parcelamento 

de 0,5% (meio por cento) mensais, a partir do mês de janeiro de 2018, até 

o limite de sua capacidade financeira/orçamentária, hoje no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). Ao Município, reconhecida sua obrigação 

subsidiária em relação ao DAE, determinar que realize o pagamento: a) de 

forma supletiva, do valor necessário para o pagamento integral das 

faturas, atual e vincendas, de energia elétrica de sua autarquia DAE; b) de 

forma supletiva, nos autos dos Precatórios em favor da Energisa, do valor 

necessário para o pagamento integral da dívida de R$ 135.079.673,35 

(cento e trinta e cinco milhões, setenta e nove mil, seiscentos e setenta e 

três reais e trinta e cinco centavos), em 60 (sessenta) parcelas mensais, 

com acréscimo de juros de parcelamento de 0,5% (meio por cento) 

mensais, a partir do mês de janeiro de 2018. O deferimento das seguintes 

medidas necessárias à satisfação da obrigação de fazer: a) a cominação 

de multa pessoal diária na pessoa dos gestores do Município e do DAE, no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, em caso de descumprimento 

da tutela antecipada, o qual possui as atribuições para cumprirem o 

comando judicial, importância que deverá ser revertida ao Fundo de que 

trata a Lei nº 7.437/85; b) o bloqueio dos subsídios da Prefeita Municipal e 

do Diretor do DAE, de forma integral, ou, subsidiariamente, no montante de 

30% (trinta por cento) do seu valor, inclusive verbas de representação; c) 

o bloqueio do orçamento municipal, bem como os referentes aos itens 

supra descriminados, repassando-os imediatamente ao pagamento dos 

Precatórios inscritos no Tribunal de Justiça; d) Deferida a liminar, que seja 

oficiado ao Juízo da Central de Precatórios para comunicar acerca das 

novas condições de pagamento e o novo valor, em razão da não 

incidência de juros e multa até então fixadas sobre o valor principal, mas 

apenas correção monetária e eventual juros do parcelamento de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, diante do Termo de Renúncia do credor Energisa. 

Seja julgada procedente a ação, dando-se o valor da causa de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Com a petição inicial juntou documentos. Instado 

a se manifestar, o Município de Várzea Grande pleiteou o indeferimento da 

liminar, porque o Ministério Público desvirtua a finalidade da Ação Civil 

Pública; utiliza-a com fins escusos; pratica crime contra a Administração 

Pública (advocacia administrativa); tenta forçar os atuais gestores a 

participar de conluio de formalizar um acordo ilegal, imoral e criminoso. Os 

autos vieram conclusos. É o extenso relatório, porém necessário. 

Fundamento e decido. Constata-se que o objetivo da presente Ação Civil 

Pública é forçar o Poder Executivo Municipal e sua gestora, além do DAE e 

seu presidente, a firmar acordo com a empresa Energisa, a fim de pagar 

não só os valores constantes dos dois Precatórios mencionados, mas, 

também, o valor referente às ações que ainda são discutidas 

judicialmente, sem que transitassem em julgado. Após o trâmite da ação de 

conhecimento e sua execução, foram formados os seguintes Precatórios 

em favor da Energisa, cujo devedor é o DAE, a saber: a) Precatório nº 

172556/2015, no valor de R$ 34.620.517,18; b) Precatório nº 40179/2016, 

no valor de R$ 39.163.925,67; c) Precatório nº 95379/2016, no valor de R$ 

441.405,25 d) Precatório nº 151007/2016, no valor de R$ 43.383.550,50; 

e) Precatório nº 70130/2017, no valor de R$ 8.422.982,95; f) Precatório nº 

70494/2017, no valor de R$ 8.430.698,48; g) Precatório nº 72460/2017, no 

valor de R$ 24.476.559,92. Total: R$ 158.939.639,94 (cento e cinquenta e 

oito milhões, novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta e nove 

reais e noventa e quatro centavos). É do conhecimento dos operadores 

do direito, que a Emenda Constitucional nº 94/2016 acrescentou os arts. 

101 e 102 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Portanto, 

os dois Precatórios discutidos neste ação nºs 172556/2016 e 40179/2016, 

no montante de R$ 73.784.442,85 (setenta e três milhões, setecentos e 

oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco 

centavos), tem o termo inicial de sua exigibilidade iniciado somente em 

01/01/2021, o que faz cair por terra a pretensão de execução desses 

Precatórios, pois não há dúvidas quanto à permissão dada pela lei para 

pagamento da dívida até 31/12/2020. Cabe trazer à baila que em 

15/12/2017 foi publicado no Diário Oficial da União a Emenda Constitucional 

nº 99, que estendeu de 2020 para 2024 o prazo para Estados e Municípios 

quitarem Precatórios, circunstância que irá prolongar ainda mais o prazo 

constante no art. 101, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. Portanto, a pretensão de execução dos Precatórios 

mencionados, a partir de 2018, não tem fundamento legal e poderá ser 

combatido em tempo e modo pelo seu responsável. Conforme se verifica 

na tabela acima descrita, todos os Precatórios formados entre a Energisa 

e o DAE, perfazem o montante de R$ 158.939.639,94 (cento e cinquenta e 

oito milhões, novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta e nove 

reais e noventa e quatro centavos), o que não condiz com a informação 

do Ministério Público de que os Precatórios formados atingem o montante 

de R$ 176.110.725,16 (cento e setenta e seis milhões, cento e dez mil, 

setecentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos). O Ministério 

Público, em um primeiro momento da narrativa de sua peça inicial, 

mencionou que o DAE “deve à Cemat o valor de R$ 176.110.725,16 

referente as faturas de energia elétricas vencidas de janeiro/2003 a 

setembro/2012” e mais, “aproximadamente R$ 34.000.000,00 milhões 

referente as contas de energia elétrica de outubro/2012 em diante”, o que 

daria um total devido de R$ 208.000.000,00 (duzentos e oito milhões de 

reais). Todavia, registre-se que o valor de R$ 34.000.000,00 (trinta e 

quatro milhões), como o próprio Autor mencionou, ainda está sendo 

discutido judicialmente. Portanto, não há trânsito em julgado desse valor e 

não poderia sequer ser objeto de “proposta de acordo” ofertada pelo 

Ministério Público/Energisa tal montante. O Autor, no decorrer de sua peça 

inicial, mencionou apenas 02 (dois) Precatórios, quais sejam, nºs 

172556/2015 e 40179/2016. Contudo, conforme a tabela anteriormente 

mencionada, têm-se que se encontram formalizados 07 (sete) Precatórios 

em favor da Energisa. Os 02 (dois) Precatórios mencionados na peça 

perfazem o montante e R$ 73.784.442,85 (setenta e três milhões, 

setecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e 

oitenta e cinco centavos) e, eventual proposta de acordo, deveria ser 

sobre esse montante e não sobre o valor de R$ 208.000.000,00 (duzentos 

e oito milhões de reais). Tentar obrigar o DAE e o Município a pagar 

Precatórios que serão exigíveis somente a partir de 01/01/2021 (pois o 

prazo para pagamento é até 31/12/2020) e, também incluir no “acordo” 

valores que sequer se tornaram exigíveis, pois ainda discutidos 

judicialmente, constitui atitude temerária, arbitrária e ilegal. De outra banda, 

o Ministério Público não tem competência legal para negociar débitos 

oriundos de Precatórios, uma vez ser o Presidente do Tribunal de Justiça o 

único possuidor de tal prerrogativa, segundo dispõe a Constituição 

Federal. E não há lei que delega poderes ao Ministério Público para 

formalizar acordo em Precatórios. Assim sendo, a atual Gestão Municipal 

agiu corretamente em não firmar acordo com o Ministério Público/Energisa 

relativamente aos Precatórios do DAE de Várzea Grande. Por outro lado, 

não se pode incluir no polo passivo da obrigação em pagar Precatórios a 
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Fazenda Pública Municipal e os atuais gestores do DAE e da Prefeitura, 

uma vez que não foram inseridos na relação processual originárias dos 

Precatórios. Hipoteticamente, mesmo se houvesse a possibilidade de 

responsabilizar subsidiariamente o Município (no caso de devidamente 

incluído no polo passivo da ação originária), deve restar comprovada 

cabalmente a incapacidade financeira do responsável principal, no caso o 

DAE, ou, também, no caso de ocorrer a extinção da Autarquia, o que não 

se vislumbra no presente caso. Isto porque, se fosse possível 

transacionar, somente poderia ser objeto do acordo os Precatórios nºs 

172556/2015 e 40179/2016. No presente caso, parece que o Ministério 

Público age como órgão de cobrança de prestadores de serviços 

públicos, e não é essa a finalidade da sua Instituição. Tenho para mim, 

nesta fase de cognição não exauriente, que o Município e o DAE não 

causaram dano algum ao Erário Público ao não aceitarem o acordo 

formulado pelo Ministério Público/Energisa, como também não foram 

omissos ao assim agirem. Isto posto e, forte nas razões anteriormente 

expostas, INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência, diante da 

ausência do “periculum in mora” e verossimilhança das alegações. 

INDEFIRO, também, o pedido do Município no sentido de dar ciência ao 

Procurador Geral da Justiça, para instaurar procedimento administrativo 

contra a Promotora de Justiça que assinou a petição inicial, a fim de apurar 

o uso indevido da função em proveito próprio ou de terceiro; caso queira, 

poderá fotocopiar peças dos autos e protocolar na Procuradoria Geral de 

Justiça requerimento ou representação postulando o que entender de 

direito. Citem-se os requeridos para apresentarem defesa, querendo, no 

prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007075-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR DE JESUS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que, 

Impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação no prazo de 10(dez) dias ARLECI BENEVIDES 

DA SILVA 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

SEDE DO 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 

TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005693-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. R. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELY RIBEIRO BATISTA SILVA OAB - 031.795.791-02 (CURADOR)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias 9 de janeiro de 2018 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE SEDE DO 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001404-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIRES DE JESUS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que, 

Impulsiono estes autos intimando as partes para manifestarem acerca do 

Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias 9 de janeiro de 2018 ARLECI 

BENEVIDES DA SILVA SEDE DO 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008897-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA COSTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1008897-21.2017.8.11.0002 AUTOR: MARIA JOSE DA COSTA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Vistos. Manifestem-se as partes, no prazo legal. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007527-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FAVARO MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ORIONE NETO OAB - MT3606/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1007527-07.2017.8.11.0002 REQUERENTE: PAULO CESAR 

FAVARO MOTTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita é direito da parte que possuir insuficiência 

de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e com os 

honorários advocatícios. No presente caso, aduz a parte requerente, ante 

aos prejuízos financeiros que vem sofrendo, não possuir recursos para 

arcar com as custas e despesas processuais. Entretanto, tal declaração 

não tem presunção absoluta, mas apenas presunção relativa, ou seja, 

poderão existir indícios em que a declaração torne insuficiente para a 

comprovação da hipossuficiência apontada na mencionada Lei. Neste 

sentido o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, exige a comprovação 

da insuficiência de recursos como pressuposto para a concessão do 

benefício ora analisado. Além do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDO - PESSOA JURÍDICA - CURADOR ESPECIAL - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se de pessoa 

jurídica, mesmo assistida por Curador Especial, não cabe presumir a sua 

hipossuficiência.” (AgR 110707/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017). Posto isso, considerando o 

artigo 99, § 2º do CPC, intime-se a parte requerente para comprovar o 

preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão do 

pedido de gratuidade. Após, conclusos para outras deliberações. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007930-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID WELYSSON DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1007930-73.2017.8.11.0002 AUTOR: DEYVID WELYSSON DE 

CAMPOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intimem-se as partes 

para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1035 de 1153



justificando-as. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007919-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO CONCEICAO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1007919-44.2017.8.11.0002 AUTOR: ROMILDO CONCEICAO DE 

SOUZA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT Vistos. Nos termos dos 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de justiça 

gratuita requerido na petição inicial. Intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal. Após, vistas ao 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008129-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias 10 de janeiro de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA SEDE DO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008138-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER TEREZINHA DE ASSUNCAO DE SENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias 11 de janeiro de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA SEDE DO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 98279 Nr: 7566-07.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA SUELI DA SILVA, EVALDO JOSE DA CUNHA, 

JOSELIA AIRES DE CERQUEIRA, LUCINEIA MARIKO SASSAKI, 

WANDERLEY PATRÍCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSO/ SECRETÁRIA DE 

ADM. E SUPER. DE PREVIDENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSOA DOS SANTOS - OAB:8700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) ANA CAROLINA RONDON P DOS SANTO, para 

restituir dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ, tendo em vista que já foram 

solicitados e estão em carga desde 11/11/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 388128 Nr: 4161-45.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARISTIDES DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte Exequente para requerer o 

que de direito.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVA DOS JURADOS PARA O 

ANO DE 2018 - FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou 

dele tiverem conhecimento, que neste Juízo da 1ª Vara Criminal da 

Comarca de Várzea Grande/MT, os cidadãos abaixo relacionados foram 

alistados para compor a lista geral definitiva de Jurados para o ano de 

2018, nos termos do artigo 439 do Código de Processo Penal, dos quais 

serão sorteados aqueles que figurarão como jurados e suplentes nas 

reuniões periódicas e extraordinárias do Tribunal do Júri.

* O Edital completo encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 319051 Nr: 15426-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA, MARCELO OLIVEIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS CORRÊA DE MELLO

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA 

- OAB:7693/MT

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323 MT

Intimar o Advogado Rômulo Nogueira de Arruda(OAB/MT 

7.693),constituido pelo Assistente de Acusação Mareclo Oliveira Nogueira, 

para comparecer na Audiência designada conforme decisão de fls.133, 

cujo teor e o seguinte:Vistos.Designo a continuação da AIJ para o dia 21

de fevereiro de 2018, às 16h40min, para interrogatório do réu.Int.

Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

Cod. Proc.: 319051 Nr: 15426-15.2013.811.0002

AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA, MARCELO OLIVEIRA NOGUEIRA

PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS CORRÊA DE MELLO

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA 

- OAB:7693/MT

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323 MT

Intimar o Advogado Willian Marcos Vasconcelos(OAB/MT 11.323), 

Defensor do acusado Luis Carlos Corrêa de Mello, para comparecer na 

Audiência designada conforme decisão de fls.133, cujo teor e o 

seguinte:Vistos.Designo a continuação da AIJ para o dia 21 de fevereiro
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de 2018, às 16h40min, para interrogatório do réu.Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 249025 Nr: 8596-38.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO OLIVEIRA, LAUREANO 

OILSON DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS SANTAREM 

GONZALES - OAB:11.062-A, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Intimar o advogado André Luis Santarem Gonzales (OAB/MT 11.062-A), 

defensor do acusado Lauriano Oilson das Neves, para no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário 

do júri, oportunidade em que poderá juntar documentos e/ou requerer 

diligências, conforme previsto no art. 422 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 224774 Nr: 4998-13.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DE JESUS VERÍSSIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 Inrimar os Advogados Lauro Gonçalo da Costa (OAB/MT 15.304) e Flavia 

Conceição da Silva Stabilito Albuês(OAB/RO 4266), defensores do 

acusado Jackson de Jesus Verissimo, para comparecer na Audiência 

designada conforme fls.247, cujo teor e o seguinte: Vistos.Designo a 

continuação da AIJ para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 16h20min, para 

oitiva da testemunha insistida pelo MPE e interrogatório do réu.Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 53244 Nr: 665-52.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSNY KLEBER DA ROCHA 

AURESCO - OAB:

 Intimar o advogado Helio da Silva Dionizio(OAB 13.558), defensor do 

acusado Natalino Souza Ribeiro, para comparecer na Audiência designada 

conforme decisão de fls.148, cujo teor e o seguinte:Vistos.Na resposta do 

acusado NATALINO SOUZA RIBEIRO (pp. 136/142), a defesa argumenta 

que o réu agiu em legítima defesa, requerendo sua absolvição sumária.É a 

síntese. DECIDO.Analisando detidamente os autos observo que a 

absolvição sumária do réu, conforme sustentada pela defesa em sua 

resposta, fundamentando-a no reconhecimento da legítima defesa própria, 

é uma tese a ser discutida ao fim da instrução criminal, uma vez que há 

lastro indiciário suficiente contra o acusado nas oitivas e demais 

elementos do inquérito policial.Assim, não verifico: existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente; que o fato narrado evidentemente 

não constitui crime ou extinta a punibilidade do agente.Designo AIJ para o 

dia 21 de fevereiro de 2018, às 14h00min, com o cumprimento do art. 411, 

§ 8º, do CPP, com oitiva de todas as testemunhas presentes, 

independente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a 

ordem estabelecida no caput do referido artigo.Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 395375 Nr: 8669-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEDER SILVA MACEDO, MARCOS DOS 

SANTOS, ROMILDO MORAES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

HEUDER LIMA DE ASSIS - OAB:20006/O, LEVY RABONE - OAB:18.609, 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 Intimar o advogado Heuder Lima de Assis (OAB/;MT 20.006/O), defensor 

de Ueder Silva Macedo e o advogado Levy Rabone (OAB/MT 18.609/O), 

defensor de Marcos dos Santos, para apresentarem as razões das 

apelações interpostas pessoalmente pelos acusados, conforme decisão 

de fls. 613, cujo teor é o seguinte: "Vistos. Recebo as apelações, apenas 

em seu efeito devolutivo. Vista aos apelantes e apelado para o 

oferecimento de suas razões e contrarrazões, no prazo sucessivo de 8 

(oito) dias (CPP, art. 600). Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça.Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 451181 Nr: 12407-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO DE CARVALHO PEREIRA, 

JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA, 

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:OAB/MT 4344-A, 

LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB: 3.878/AC, RAYHANA SAYWRE TADA ROJAS - 

OAB:OAB/MT 19568, RODRIGO GERALDO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 9098

 Intimar os advogados, Lauro Gonçalo da Costa (OAB/MT 15304), 

defensor de José Francisco Carvalho Pereira e José Edmilson Pires dos 

Santos; o advogado Bibiano Pereira Leite Neto (OAB/MT 8938-O), 

defensor de Helbert de França Silva e o advogado Rodrigo Geraldo Ribeiro 

de Araújo (OAB/MT 9098), defensor de Luiz Henrique de Mello Lobo Lima, 

para apresentarem suas alegações finais, por memoriais, no prazo comum 

de 10 (dez) dias, conforme determinado ás fls. 1154/verso.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 375362 Nr: 23295-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIGLES CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17.534

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a parte defesa do réu WEIGLES CESAR DA SILVA, via 

DJE, que foi designada audiência para (07/02/2018 às 15:00h) para 

audiência de prosposta de Suspensão Condicional , na Comarca de 

Campo Novo do Parecis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 503660 Nr: 15696-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN HENRIQUE MIRANDA DA SILVA, JOEL 

LUIZ DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, RAFAEL FERREIRA NOBRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA NOVAK GOMES - 

OAB:10.886

 I - Os Réus apresentaram Resposta Preliminar às fls. 201/202 e 235.

II - Observo que WILLIAN HENRIQUE não foi citado pessoalmente, pois não 
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foi localizado no endereço constante nos autos (fl. 198).

III - Assim, intime-se a causídica que peticiona às fls. 201/202 para que, no 

prazo de 03 (três) dias, traga aos autos a procuração outorgada pelos 

réus JOEL LUIZ e WILLIAN HENRIQUE, bem como o endereço atualizado 

deste último.

IV - Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-se os autos 

conclusos a MM Juíza Titular.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 523544 Nr: 348-05.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:15 DIAS

Intimando:CARDOSO AUTOMÓVEIS SOROCABA LTDA;

ALEXANDRE AUGUSTO WELTER - CPTS 4262904 003-0 PR

MARIA MARQUES PEREIRA E MARILE MARQUES PEREIRA

MARLIEL DE JESUS NEVES

JONATAN FEITOSA DE PINHO

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DAS PESSOAS ACIMA 

ESPECIFICADAS PARA QUE RETIREM NA SECRETARIA DA 2ª VARA 

CRIMINAL, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, OS SEGUINTES 

OBJETOS/DOCUMENTOS: 01 envelope identificado A43011 contendo uma 

CRLV em nome de Cardoso Automóveis; 01 CTPS nº 4262904 003-0- PR; 

01 Carteira Nacional de Habilitação em nome de Marcelo Almeida do 

Nascimento; 01 Carteira de Identidade de Advogado em nome de Dionísio 

Neves de Souza Filho; 01 Carteira Nacional de Habilitação em nome de 

Marliel de Jesus Neves ; 01 Carteira de Identidade em nome de Jonatan 

Feitoza de Pinho

Resumo da inicial:Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL - 

INFORMAÇÃO SOBRE OBJETOS APREENDIDOS, SEM A ADEQUADA 

DESTINAÇÃO.

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Cassia Regina Pinheiro Navarros

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 319277 Nr: 15658-27.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE THIAGO BOTELHO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 9.098

 I – Designo para o dia 1°/02/2018, às 13:30 horas, a audiência de 

instrução (CPP, art. 411).

II - Atente-se a expedição ao pedido já deferido às fls. 195.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 348911 Nr: 14998-96.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA FURLAN LENCI - 

UNIVAG - OAB:257911, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG - 

OAB:

 I – Designo para o dia 05/02/2018, às 14:45 horas, a audiência de 

instrução (CPP, art. 411).

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 496658 Nr: 11998-83.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Pablo Eduardo Assunção, Rg: 2.600.619-7 SSP MT 

Filiação: Bernadinho Honorato Assunção e Antonia Maria de Assução, 

data de nascimento: 25/04/1997, brasileiro(a), natural de Varzea 

grande-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Endereço: Rua L, Qd. 16, 

Lote 04, Bairro: Vila Arthur, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Diante do erxposto, bem como de tudo mais 

que dos autos consta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

oferece Denúncia em desfavor de Pablo Eduardo Assunção, como 

estando incurso no artigo 157, § 2º, incisos I (emprego de arma) e II 

(concurso de pessoas), do Código Penal, por duas vezes, em concurso 

formal, nos termos do que dispõe o artigo 70, do Código Penal, razão pela 

qual requer a instauração da competente Ação Penal, citando-o para se 

ver processar, devendo ao final ser condenado, e intimando, na ocasião 

oportuna, as pessoas abaixo arroladas. Em não sendo encontrado nos 

endereços constantes dos autos de inquérito policialo, desde já fica 

requerida a consulta junto ao "Portal do magistrado", a fim de colher 

informações de outros endereços registrados em nome do denunciado. 

Por oportuno, em restando inexitosa a pesquisa acima mencionada, requer 

seja determinada a citação por edital, na forma do que dispõe o artigo 361, 

do Código de Processo Penal.

Decisão/Despacho:DECISÃO

I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, bem como da 

informação de que ele não está preso em nenhuma das unidades 

prisionais do Estado, citem-no por edital.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 506635 Nr: 17241-08.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOIZES LEITE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Moizes Leite da Costa, Cpf: 06478037126, Rg: 21887152 

SSP MT Filiação: Lucia Leite da Costa, data de nascimento: 12/09/1990, 

brasileiro(a), natural de Nossa senhora do livramento-MT, solteiro(a), 

Endereço: Assentamento Vila Sadia iii, Bairro: Vila Sadia, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Em assim sendo, o Ministério Público do estado 

de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor de moizes Leite da Costa, 
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como estando incurso no artigo 14, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 

de 2003, razão pela qual requer a instauração da competente Ação Penal, 

citando-o para se ver processar, devendo ao final ser condenado, e 

intimando, na ocasião oportuna, as pessoas abaixo arroladas. Em não 

sendo encontrado no endereço constante dos autos de inquérito policial, 

desde já fica requerido a consulta junto ao "Portal do Magistrado", a fim de 

colher informações de outros endereços registrados em nome do 

denunciado. Por oportuno, em restando inexitosa a pesquisa acima 

mencionada, requer seja determinada a citação por edital, na forma do que 

dispõe o artigo 361, do Código de Processo Penal.

Decisão/Despacho:DECISÃO

I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, bem como da 

informação de que ele não está preso em nenhuma das unidades 

prisionais do Estado, citem-no por edital.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 521675 Nr: 25280-91.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON DE PAULA CZARNOBAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D. L. H. C. 

FADINI - OAB:7645/MT

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

apresentar DEFESA PRELIMINAR, no prazo 10 (DEZ) DIAS.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 487998 Nr: 6892-43.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FELIPE AMARAL DE BRITO, KELVIN 

KLEYN BATISTA, LAVINIA DO AMARAL LEQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Bruno Felipe Amaral de Brito Filiação: Carmem Luci 

Amaral Marques, data de nascimento: 10/05/1996, brasileiro(a), natural de 

Campo grande-MS, solteiro(a), desempregado, Endereço: Rua D-3, N° 63,, 

Bairro: Parque Atalaia, Cidade: Cuiaba-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Notifique-se o acusado (bem como seu advogado, se tiver constituído), 

para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao imputado se possui advogado 

constituído ou se necessita ser assistido pela Defensoria, fazendo 

constar na certidão o nome completo do causídico, caso tenha, devendo 

ainda cientificá-lo de que, caso o advogado deixe de apresentar a defesa 

prévia no prazo legal, o feito será encaminhado à Defensoria Pública para 

tal finalidade.

Com a apresentação da defesa prévia, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Caso o acusado não seja localizado no endereço constante dos autos, 

deverá ser verificado se ele encontra-se eventualmente preso em um dos 

estabelecimentos prisionais do Estado.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls. 07.

A Senhora Gestora deverá verificar no sistema a existência do Laudo 

Pericial definitivo. Sendo necessário, requisite-se.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 504438 Nr: 16092-74.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MAGALHÃES DA COSTA, WAGNER 

ALVES SOARES, JENNIFER VITORIA MUNIZ BARBOSA, EDILAINE 

MAGALHÃES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695, JAIRO SOUZA DA SILVA - OAB:16085/MT

 Certifico e dou fé que nos termos do item 5.16.14.2 da CNGG, intimo o 

advogado habilitado a proceder a devolução dos autos no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 196 do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 293736 Nr: 13731-60.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS TIAGO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO 

MARTINS - OAB:20.370-OAB-MT

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, 

DESCLASSIFICANDO o delito de tráfico de drogas imputado ao réu JOSIAS 

TIAGO ANTUNES, suficientemente qualificado nos autos, condenando-o 

às penas do art. 28, da lei 11.343/06 aplicando-lhe as medidas ali 

previstas e condenando-o também nas penas previstas no art. 12, da Lei 

10.826/2003 c/c art. 65, I e III, “d”, do Código Penal.Passo a dosar as 

penas –Do crime de posse de drogas para consumo pessoal –Submeto o 

réu às seguintes penas:I - advertência sobre os efeitos das drogas que 

será feita em sede de execução; II - prestação de serviços à comunidade; 

ou III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso 

educativo que será individualizado em execução.O prazo da pena prevista 

nos itens II e III anteriores, que são alternativos, terão duração pelo prazo 

máximo de 5 (cinco) meses, nos termos do § 3° do art. 28 em questão.Da 

posse irregular de munições–Das circunstâncias judiciais do art. 59, do 

Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade; a conduta social; a 

personalidade, os motivos; as circunstâncias, os antecedentes criminais; 

as consequências e o comportamento da vítima, já que não há nos autos 

nada que revele o contrário.Por estes motivos, com estribo no art. 59, art. 

68, ambos do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/2003, aplico a pena 

base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 12 (12) 

dias-multa, nos termos do art. 49 também do

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 487951 Nr: 6863-90.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPAMINONDAS ARRUDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o réu 

EPAMINONDAS ARRUDA DA SILVA, suficientemente qualificado nos 

autos, da imputação que lhe é irrogada, nos termos do art. 386, VII do 

Código de Processo Penal, determinado desde já as respectivas baixas 

após o trânsito em julgado.Providencie-se a restituição do numerário 

indicado no termo de fls. 20 ao réu. Publique-se. Registre-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 508377 Nr: 18132-29.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAISON MONTEIRO ROCHA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Claison Monteiro Rocha Araujo Filiação: João de Deus 

Araujo e Zenaide Bandeira Rocha, data de nascimento: 06/03/1980, 

brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, casado(a), Endereço: Rua Kiti 

Net Astral, Bairro: Construmat, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como seu advogado, se tiver 

constituído), para responder(em) a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar ao(s) acusado(s) se possui(em) 

advogado constituído, devendo ainda adverti-lo(s) de que caso não 

apresente(m) a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido 

à Defensoria Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediata vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa, voltem-me conclusos para deliberação.

Caso não seja localizado no endereço constante nos autos, deverá ser 

verificado se o(s) denunciado(s) eventualmente encontra(m)-se preso(s) 

em um dos estabelecimentos prisionais do Estado.

Defiro o(s) requerimento(s) contido(s) na denúncia de fls. 07.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 504438 Nr: 16092-74.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MAGALHÃES DA COSTA, WAGNER 

ALVES SOARES, JENNIFER VITORIA MUNIZ BARBOSA, EDILAINE 

MAGALHÃES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - OAB:13695, JAIRO SOUZA DA 

SILVA - OAB:16085/MT

 Vistos.

A priori, insta consignar que apesar de se tratar de processo contendo 

réus presos, a defesa dos acusados Lucas, Jennifer e Edilaine, mesmo 

devidamente intimados desde o dia 07 de novembro (fls. 175), somente 

protocolizaram as defesas nos dias 01/01/2018 (fls.185) e 10/01/2018 

(fls. 186/187 e 188/189), razão pela qual somente nesta data passo a 

analisar o feito.

 Feitas essas considerações, observa-se que os acusados Lucas 

Magalhães da Costa, Wagner Alves Soares, Jennifer Vitória Muniz 

Barbosa e Edilaine Magalhães da Silva, notificados pessoalmente (fls. 

89,91, 135 e 181), apresentaram defesa prévia, sendo Wagner por 

intermédio da Defensoria Pública (fls. 182/183) e Lucas, Jennifer e Edilaine 

por meio de advogado particular (fls. 185, 186/187 e 188/189), não 

suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Lucas Magalhães da Costa, 

Wagner Alves Soares, Jennifer Vitória Muniz Barbosa e Edilaine 

Magalhães da Silva.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de janeiro de 2018, às 15h.

Citem-se e intimem-se os acusados, intimando-se ainda a Defensoria 

Pública, a advogada constituída e as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 504438 Nr: 16092-74.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MAGALHÃES DA COSTA, WAGNER 

ALVES SOARES, JENNIFER VITORIA MUNIZ BARBOSA, EDILAINE 

MAGALHÃES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - OAB:13695, JAIRO SOUZA DA 

SILVA - OAB:16085/MT

 INTIMAÇÃO AO PATRONO HABILITADO PARA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

PARA O DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, ÀS 15H:00MIN.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 470379 Nr: 21329-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, GILMAR 

SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Gilmar Santos da Silva Filiação: Vilmar Taques dos 

Santos e Evandra Henrique da Silva, data de nascimento: 03/06/1998, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), autonomo, Endereço: Av. 

Principal, Casa 15, Bairro: Serra Dourada, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 28 de 

fevereiro de 2018, às 14h:30min, para o comparecimento do acusado, e 

nessa oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso 

o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do 

CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

O acusado Daniel Pereira de Almeida, notificado pessoalmente (fls. 78) e 

Gilmar Santos da Silva por edital (fls. 100/101), apresentaram por meio da 

Defensoria Pública defesa prévia às fls. 82 não suscitando preliminares, 

postergando a defesa do mérito para fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Daniel Pereira de Almeida e 

Gilmar Santos da Silva.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 14h30min.

Citem-se e intimem-se os acusados Daniel e Gilmar (edital), intimando-se 

ainda o advogado constituído, a Defensoria Pública e as testemunhas 

arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 470379 Nr: 21329-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1040 de 1153



Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, GILMAR 

SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Daniel Pereira de Almeida, Rg: 28029178 SSP MT 

Filiação: Jose Bento de Almeida e Antonieta Pereira Leite, data de 

nascimento: 18/04/1998, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

ajudante/servente de pedreiro, Endereço: Rua Papoula, Qd. 04, Lote 04, 

Bairro: Mapim, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 28 de 

fevereiro de 2018, às 14h:30min, para o comparecimento do acusado, e 

nessa oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso 

o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do 

CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

O acusado Daniel Pereira de Almeida, notificado pessoalmente (fls. 78) e 

Gilmar Santos da Silva por edital (fls. 100/101), apresentaram por meio da 

Defensoria Pública defesa prévia às fls. 82 não suscitando preliminares, 

postergando a defesa do mérito para fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Daniel Pereira de Almeida e 

Gilmar Santos da Silva.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 14h30min.

Citem-se e intimem-se os acusados Daniel e Gilmar (edital), intimando-se 

ainda o advogado constituído, a Defensoria Pública e as testemunhas 

arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 509531 Nr: 18752-41.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DOS SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056, TALITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 Intimação do advogado devidamente habilitaddo da decisão que segue: 

"VISTOS ETC... Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que 

indeferiu o pleito de relaxamento da prisão preventiva formulado pela 

defesa do acusado Janderson dos Santos Lopes.Em síntese, reitera que o 

acusado encontra-se preso preventivamente por prazo excessivo e que 

não há previsão para a realização da perícia pendente, o que resultara 

elastério ainda maior à segregação cautelar (fls. 1171/1173). Em seu 

parecer, o representante do Ministério Público manifestou-se 

contrariamente ao pleito (fls. 1176/1178).Decido.Em que pese o novo pleito 

da defesa, reitera este Juízo que o prolongamento da marcha processual 

não ocorreu injustificadamente, pelo contrário. A necessidade de maior 

esclarecimento dos fatos foi o que determinou a realização da perícia de 

voz e não há nada, até o momento, que determine a dispensa da referida 

perícia. Assim, havendo circunstâncias que justificam eventual elastério 

do curso processual, não há que se falar em constrangimento ilegal por 

excesso de prazo da prisão, pelo que, INDEFIRO o pedido.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 521649 Nr: 25263-55.2017.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:OABT/MT 21.538

 Intimação do advogado habilitado da decisão que segue: "Vistos.Trata-se 

de pleito revogatório da prisão preventiva formulado pela defesa do 

denunciado CARLOS HENRIQUE DA SILVA, sob o argumento de que o 

indiciado possui residência fixa e ocupação lícita, bem ainda considerando 

ausentes a necessidade e a proporcionalidade da prisão. (fls. 36/41).O 

Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do 

indiciado ante a inexistência de qualquer mudança fática ou jurídica capaz 

de justificar a revogação do decreto cautelar (fls. 42/43).Pois bem.Apesar 

dos fatos alegados pela defesa do acusado em seu pleito, o certo é que, 

compulsando os autos, mormente o pedido de fls. 36/41, constata-se não 

haver nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que 

determinaram aplicar-lhe aquela medida de coação.Ressalte-se que a 

medida cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública (CPP, art. 

312), especialmente em decorrência da folha de antecedentes em 

desfavor do réu (fls. 33). Daí porque a medida excepcional se apresenta 

até o presente momento, como necessária e adequada ao caso, devendo 

ser mantida.Diante disso, tendo em conta a permanência dos motivos e 

ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm 

inalterados e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito 

de fls. 36/41, mantendo a prisão preventiva do indiciado CARLOS 

HENRIQUE DA SILVA.Int.Ciência ao MPE.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 494486 Nr: 10762-96.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO CORDEIRO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu NELIO 

CORDEIRO GONÇALVES, suficientemente qualificado nos autos, nas 

penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei nº 

10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal.Passo a dosar as 

penas –Do tráfico –Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código 

Penal, são favoráveis ao réu: a culpabilidade; os antecedentes criminais; a 

conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias e as 

consequências, o comportamento e a quantidade de droga, já que não há 

nos autos nada que revele o contrário...., ou seja, em 5 (cinco) anos e 6 

(seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, já 

que tal circunstância é preponderante (natureza da droga) e determina 

uma valoração mais contundente.Não há atenuantes nem agravantes.Da 

posse de munições de uso permitido –...Do concurso material -Tendo em 

conta o que estabelece o art. 69 do Código Penal, e não sendo possível a 

simples soma matemática, ante a diversidade do regime do crime hediondo, 

estabeleço a pena final em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de prisão, dos 

quais 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses são de reclusão a serem cumpridos 

conforme a Lei dos Hediondos e 3 (três) anos de reclusão fora de tal 

regime, além de 586 (quinhentos e oitenta e seis) dias multa.Torno a pena 

definitiva nos moldes acima.Estabeleço o regime fechado para o início do 

cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).Fixo o valor do 

dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, por não haver 

provas acerca do patrimônio do réu, nos termos do § 1º do art. 49 c/c art. 

60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.Assistido pela Defensoria 

Pública, ao tempo em que condeno o réu às custas do processo, 

suspendo a sua cobrança, até que sobrevenha alteração substancial em 

seu patrimônio que permita a cobrança, devendo as custas ser apurada e 

anotada as margens dos registro do réu junto ao distribuidor.Após o 

trânsito em julgado..PRIC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 507694 Nr: 17789-33.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER DO NASCIMENTO CARBONERA, 

LOURDES COLUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 
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FABRICIO CARDOSO DA SILVEIRA - OAB:21.678

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR os 

réus:WENDER DO NASCIMENTO CARBONERA, suficientemente qualificado 

nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 61, I do 

Código Penal.LOURDES COLUNA, suficientemente qualificada nos autos, 

nas penas do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.Passo a dosar a pena.Do 

réu WENDER –...Em razão da reincidência específica elevo a pena em 8 

(oito) meses, encontrando o montante de 6 (seis) anos de reclusão e 600 

(seiscentos) dias multa....Em razão da reincidência, estabeleço o regime 

fechado para o início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, “b..Da ré 

LOURDES ...Nos termos do art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, reduzo a pena 

em ½ (metade), justificando tal patamar em função da quantidade 

significativa da droga (1.980,01kg de maconha), encontrando a pena de 2 

(dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) 

dias multa.Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição 

ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima Estabeleço o 

regime inicial aberto para o cumprimento da pena. etc…Transitada em 

julgado (ou somente para o Ministério Público) expeçam-se os 

competentes executivos provisórios de pena.Persistentes os 

pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva em relação ao réu 

Wender, restando evidentes no feito materialidade e autoria, além de 

pender contra ele condenação transitada em julgado por crime de tráfico 

de drogas, o que revela, concretamente, a reiteração criminosa a por em 

risco a ordem pública, bem como em se tratando de conduta hedionda, 

deverá o réu aguardar preso o julgamento de eventual recurso.Oficie-se 

ao Diretor do Presídio onde se encontra preso o réu Wender do 

Nascimento Carbonera da presente sentença.Oficie-se a Autoridade 

Policial, autorizando a incineração da droga apreendida.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 510072 Nr: 19065-02.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER BATISTA DA SILVA, JOÃO JOSÉ DE 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB:2863/MT

 INTIMAÇÃO AO PATRONO HABILITADO PARA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 22 DE JANEIRO DE 

2018, ÀS 14H:00MIN.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 515382 Nr: 21835-65.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LEONEL BARBOSA, JACKLINE 

LEITE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21.606

 INTIMAÇÃO AO APTRONO HABILITADO PARA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 22 DE JANEIRO, 

ÀS 14H:30MIN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 515382 Nr: 21835-65.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LEONEL BARBOSA, JACKLINE 

LEITE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21.606

 Vistos.

Os acusados Anderson Leonel Barbosa e Jackline Leite de Moraes, 

notificados pessoalmente (fls. 82 e 83), apresentaram defesa prévia, 

sendo Anderson por intermédio de advogada particular (fls. 67/68) e 

Jackline por meio da Defensoria Pública (fls. 83/84), não suscitando 

preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Anderson Leonel Barbosa e 

Jackline Leite de Moraes.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 2017, às 14h30min.

Citem-se e intimem-se os acusados, intimando-se ainda a Defensoria 

Pública, a advogada constituída e as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 498980 Nr: 13190-51.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLISON ANDRE DE SOUZA, JEFFERSON DA 

SILVA, CARLOS EDUARDO MAGOSSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEGRIA - OAB:9.996, 

IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14264-MT

 DR. BRUNO FERREIRA ALEGRIA - OAB/MT 9996 e IVO FERREIRA DA 

SILVA - OAB/MT 14.264, da audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 06 de Fevereiro de 2018, às 15:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 496485 Nr: 11895-76.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PINTO, JOAO VITOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:11186/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304

 DR. CARLOS EDUARDO FEGURI OAB/MT 11.186 e ou DR. ALEXANDRE 

IAQUINTO MATEUS OAB/MT 15.383 E LAURO GONÇALO DA COSTA 

OAB/MT 15.304.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 496485 Nr: 11895-76.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PINTO, JOAO VITOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:11186/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304

 DR. CARLOS EDUARDO FEGURI OAB/MT 11.186 e ou DR. ALEXANDRE 

IAQUINTO MATEUS OAB/MT 15.383 E LAURO GONÇALO DA COSTA 

OAB/MT 15.304. - para apresentar as alegações finais

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 514971 Nr: 21617-37.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEYTON CORREA DO NASCIMENTO, 

RAPHAEL CORREIA ALEIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

CHAVES FADINI - OAB:OAB/MT 7645, JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 DISPOSITIVO: Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra:1. 

CONDENO o acusado KLEYTON CORRÊA DO NASCIMENTO nas sanções 

do art. 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (UM) ANO DE 

RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, e mais o 

pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época do fato.Considerando que o crime não foi 

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é 

superior a 01 (um) ano e atendendo, ainda, que se trata de réu primário e 

que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do CP, SUBSTITUO 

a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, conforme 

permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto Penal, consistente em 

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, cujo 

valor deverá ser destinado ao Núcleo de Execuções Penais (2ª Vara 

Criminal da Capital), ficando vinculado ao procedimento criminal código 

452072, conforme ofício 35/2016-GMF, datado de 17/10/2016.2. CONDENO 

o acusado RAPHAEL CORREIA ALEIXO nas sanções do art. 180, “caput”, 

do Código Penal, à pena de 01 (UM) ANO e 03 (TRÊS) MESES DE 

RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, e mais o 

pagamento de 15 (QUINZE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época do fato.Deixo de proceder com a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em 

face da comprovada reincidência (art. 44, inciso II, Código Penal).O 

acusado RAPHAEL, que foi assistido pela Defensoria Pública, fica isento 

do pagamento das custas processuais.KLEYTON, todavia, como foi 

defendido por Advogado particular, fica condenada ao pagamento das 

custas processuais, na forma “pro-rata”.Em razão dos regimes iniciais 

impostos para cumprimento das penas, EXPEÇAM-SE ALVARÁS DE 

SOLTURA colocando KLEYTON CORRÊA DO NASCIMENTO e RAPHAEL 

CORREIA ALEIXO imediatamente em liberdade, se por outro motivo não 

tiverem que permanecer presos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 515409 Nr: 21855-56.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

FREITAS - OAB:GO/23506

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO MARCELO FERREIRA MARTINS, Dr. 

CARLOS ROBERTO DE FREITAS - OAB/GO 23.506, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DE 

DEFESA, DESIGNADA PARA O DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 ÀS 14H15

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 497636 Nr: 12501-07.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANOELY DA COSTA SILVA, KAROLINA 

SOUZA DE ARRUDA, TIAGO LUIS GONÇALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS WILSON MATTOS 

FOLLES - OAB:23974/O, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA 

- OAB:DEFENSOR

 Impulsiono estes autos para intimação do Dr. Carlos Wilson Mattos Folles, 

advogado constituido da ré: KAROLINA SOUZA DE ARRUDA, para que 

apresente os memoriais finais nos autos acima mencionado.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 502678 Nr: 15165-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJC, RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

SARA DANTAS DA SILVA - OAB:20307

 Código: 502678

VISTOS ETC

Os acusados apresentaram Defesas Preliminares às fls. 210/229 

arrolando as mesmas testemunhas de acusação. Não ocorrendo nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 30 de 

janeiro de 2018, às 14h:00min, a audiência de instrução e julgamento para 

oitiva das vítimas, das testemunhas e interrogatório dos acusados.

Intimem-se as vítimas, as testemunhas arroladas pela acusação/defesa, 

os acusados e o advogado constituído às fl. 200 (fl. 07, 210, 229).

 Requisite-se o acusado junto à Unidade Prisional onde se encontra preso.

Ciência ao MPE e Defensoria Pública.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência.

Várzea Grande, 15 de dezembro de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297408 Nr: 17840-20.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIS GONÇALVES LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEFFERSON LUIS GONÇALVES LOBO, 

Cpf: 01778372171, Rg: 1551887-6, Filiação: José Antonio Lobo e Antonia 

Fernandes Gonçalves, data de nascimento: 06/03/1985, brasileiro(a), 

natural de Poconé-MT, convivente, serralheiro, Telefone 3691-1808. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Pelo exposto, nos termos dos artigos 147, “caput”, 107, IV e 

109, VI, RECONHEÇO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE em relação ao delito 

de ameaça (art. 147, do CP), e, JULGOPROCEDENTE, em parte, a denúncia 

e CONDENO o réu JEFFERSON LUIS GONÇALVES LOBO, brasileiro, filho 

de Antonia Fernandes Gonçalves e José Antonio Lobo, nascido aos 

06/03/1985, natural de Poconé/MT, pelos nas penas do art. 129, § 9º, do 

CPe, nos termos do artigo 66, do Código Penal, do artigo 146, caput, c/c 

art. 61, inciso II, f, do Código Penal, ambos c/c art. 7º, incisos I, da Lei n.º 

11.340/2006 e, ainda,ABSOLVO o réu do crime tipificado no artigo 148, 

caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de 

Processo Penal.Passo à dosimetria das penas:1º fato: artigo 129, § 9, do 

Código Penal:Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que 

não há nos autos elementos para se aferir a conduta social e 

personalidade do agente, a culpabilidade do Réu e as circunstâncias do 

crime não são favoráveis ao Réu, não sendo esta a conduta esperada de 

um homem em relação à sua ex-companheira: ameaça-la e agredi-la 

fisicamente, mesmo sabendo que se trata de uma pessoa evidentemente 

mais fraca física e emocionalmente que ele próprio, uma mulher, entretanto 

tais circunstâncias são normais para o tipo. Da análise das declarações 

da vítima e do Réu, resta evidente que o comportamento dela em nada 

contribuiu para a prática do delito. Embora as lesões provocadas na vítima 

sejam de natureza leve, as consequências do delito não se restringem 

apenas a ela, vez que, como sabido, a violência doméstica e familiar 

desestrutura e fragiliza não apenas a vítima direta da agressão, mas a 

todos aqueles que participam da comunidade familiar. Assim, 

Considerando-se as circunstâncias judiciais acima descritas, fixo-lhe a 

pena-base em 04 (quatro) meses de detenção (CP, art. 129, § 9º).O réu 

confessou o crime, circunstância que atenua a pena, nos termos do artigo 

65, III, d, do Código Penal. Além disso, o réu é reincidente em crime doloso, 

nos termos do que preconizam os artigos 63 e 64 do Código Penal. Assim, 
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considerando que a reincidência e a confissão não podem ser 

compensadas, bem como considerando a preponderância da agravante 

da reincidência diminuo a pena intermediária para 3 (três) meses em razão 

da confissão e aumento para 5 (cinco) meses em razão da reincidência. 

Não estão presentes causas de aumento e diminuição. Assim, diante da 

ausência de qualquer outra causa modificadora, torno definitiva a pena de 

05 (cinco) meses de detenção, devendo esta ser cumprida em regime 

semiaberto (CP, art. 33, § 2º, b e § 3º).2º Fato: artigo 146, caput, c/c artigo 

61, II, f , ambos do Código Penal:Analisando as circunstâncias do art. 59, 

do CP, que não há nos autos elementos para se aferir a conduta social e 

personalidade do agente, a culpabilidade do Réu e as circunstâncias do 

crime não são favoráveis ao Réu, não sendo esta a conduta esperada de 

um homem em relação à sua ex-companheira: ameaça-la e a sua família de 

causar-lhes mal grave e injusto para obriga-la a encontra-lo, mesmo 

sabendo que se trata de uma pessoa evidentemente mais fraca física e 

emocionalmente que ele próprio, uma mulher, entretanto tais 

circunstâncias são normais para o tipo. Da análise das declarações da 

vítima e do Réu, resta evidente que o comportamento dela em nada 

contribuiu para a prática do delito. As consequências do delito não se 

restringem apenas à vítima, vez que, como sabido, a violência doméstica e 

familiar desestrutura e fragiliza não apenas a vítima direta da agressão, 

mas a todos aqueles que participam da comunidade familiar. Assim, 

Considerando-se as circunstâncias judiciais acima descritas, fixo-lhe a 

pena-base em 04 (quatro) meses de detenção (CP, art. 16, caput, do 

Código Penal).O réu confessou o crime, circunstância que atenua a pena, 

nos termos do artigo 65, III, d, do Código Penal. Por outro lado, na conduta 

do réu incide a agravante prevista no artigo 61, III, f, do Código Penal, uma 

vez que o crime foi cometido contra a mulher, na forma dos artigos 5ª e 7º 

da Lei nº 11340/2006. Assim considerando a existência de uma agravante 

e uma atenuante de mesmo peso deixo de modificar a pena base, 

compensando-as.Além disso, o réu é reincidente em crime doloso, nos 

termos do que preconizam os artigos 63 e 64 do Código Penal, portanto, 

em razão da reincidência aumento para 6 (seis) meses a pena 

intermediária. Não estão presentes causas de aumento e diminuição.Enfim, 

diante da ausência de qualquer outra causa modificadora, torno definitiva 

a pena de 06 (seis) meses de detenção, devendo esta ser cumprida em 

regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, b e § 3º).Por força do disposto no art. 

69 do CP, havendo concurso material de crimes as penas devem ser 

aplicadas cumulativamente, desta forma, a soma das penas perfazem o 

total de 11 (onze) meses de detenção que, diante da inexistência de 

qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, que deverão ser 

cumpridas em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, b e § 3º).1. Após o 

trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;2. 

Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito 

em julgado da sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de 

identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de 

pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em 

julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 

21, da Lei nº 11.340/06);Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea 

Grande/MT, 09 de janeiro de 2017. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 18 de dezembro de 2017

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287302 Nr: 6634-09.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCOAL MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PASCOAL MANOEL DA SILVA, Cpf: 

04872671171, Rg: 2296717-6, Filiação: Augustinho Marques da Silva e 

Rosa da Guia da Silva, data de nascimento: 07/06/1988, brasileiro(a), 

natural de Auto Araguaia-MT, convivente, servente. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR, nas penas do art. 21 do Decreto-Lei nº 

3.688/41 com incidência do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na 

forma dos arts. 5º e 7º, da Lei n.º 11.340/2006, o réu PASCOAL MANOEL 

DA SILVA, brasileiro, filho de Rosa Guia da Silva e Agostinho Marques da 

Silva, nascido aos 07/06/88, natural de Poconé/MT e ABSOLVER o réu do 

delito tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, com fundamento no 

artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.Passo à dosimetria da pena: 

Analisando o artigo 59 do Código Penal, verifico que estão ausentes 

elementos nos autos que possibilitem a aplicação da pena acima do mínimo 

legal, assim, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples.Incide 

na espécie a agravante prevista no inciso II, alínea f do art. 61 do CP, 

razão pela qual agravo- lhe a pena em 15(quinze) dias, resultando em 01 

(um) mês de prisão simples. Diante da ausência de qualquer outra causa 

modificadora, torno-a definitiva em 01 (um) mês de prisão simples, que 

deverá ser cumprida em regime aberto (art. 6 da LCP).1. Após o trânsito 

em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;2. 

Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito 

em julgado da sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de 

identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de 

pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em 

julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 

21, da Lei nº 11.340/06);Deixo de fixar valor mínimo para reparação do 

dano, em face da ausência de elementos precisos acerca do prejuízo 

suportado, o que não afasta a busca de indenização no juízo cível.P.R.I.C. 

Várzea Grande/MT, 02 de junho de 2017. Eduardo Calmon de Almeida 

CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 18 de dezembro de 2017

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426039 Nr: 25177-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CARLOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERLEI CARLOS MIRANDA, Rg: 

2038247-2, Filiação: Maria do Carmo Meneghetti e Manoel Gomes de 

Miranda, data de nascimento: 09/11/1969, brasileiro(a), natural de 

Arapongas-PR, solteiro(a), serralheiro, Telefone (65) 3684-6102. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos dos 

arts. 5º e 7º, da Lei n.º 11.340/2006, o réu VANDERLEI CARLOS 

MIRANDA, brasileiro, filho de Manoel Gomes de Miranda e Marva do Carmo 

Meneguelli, nascido aos 09/11/69, na cidade de Arapongas/PR.Passo à 

dosimetria da pena:Art. 129, § 9º, CP:Analisando as circunstâncias do art. 

59, do CP, verifico que não existem nos autos elementos que justifiquem a 

fixação da pena-base acima do mínimo legal, portanto, fixo-lhe a 

pena-base em 3 (três) meses de detenção (CP, art. 129, § 9º). O réu é 

reincidente em crime doloso (antecedentes criminais juntados à folha 54), 

circunstância que agrava a pena, nos termos do artigo 61, inciso I, do 

Código Penal, motivo pelo qual agravo- lhe a pena em 30 (trinta) dias, 

resultando em 04 (quatro) meses de detenção. Diante da ausência de 
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qualquer outra causa modificadora torno-a definitiva devendo ser 

cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c).1. Após o trânsito em 

julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;2. Expeça-se 

ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado 

da sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal 

e Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com 

cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;5. Intime-se a 

vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 21, da Lei nº 

11.340/06);Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, em face 

da ausência de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que 

não afasta a busca de indenização no juízo cível.Custas na forma da 

lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 14 de setembro de 2017. Eduardo Calmon 

de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 18 de dezembro de 2017

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 470990 Nr: 21681-81.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO KRUKI SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO KRUKI SANTANA, Cpf: 

02711091147, Rg: 25633589, Filiação: Edna da Cunha Kruki e Firmo 

Santana Filho, data de nascimento: 31/07/1986, brasileiro(a), natural de 

Campo Grande-MS, solteiro(a), serralheiro, Telefone 65 99326-7695. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de ADRIANO KRUKI SANTANA pela prática, 

do art. 21, da Lei de Contravenções Penais, com incidência do art. 61, II, 

"f" do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/06 

(Violência Doméstica), contra a vítima CARLA REGINA AMORIM DA SILVA.

Despacho: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ADRIANO KRUKI 

SANTANA, qualificados nos autos, por infração ao artigo 147 do Código 

Penal, nos termos do artigo 107, inciso V, do Código Penal.Outrossim, 

designo audiência do artigo 16 da Lei 11,340/2006, para o dia 22 de 

setembro de 2017, às 14 horas.Intimem-se a vítima.Às providências. 

Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 29 de maio de 2017.Eduardo Calmon de 

Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 18 de dezembro de 2017

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 478313 Nr: 1136-53.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLENS DE JESUS GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLENS DE JESUS GREGORIO, Filiação: 

Elziane Souza de Jesus e Cleides José Gregorio, brasileiro(a), convivente, 

serviços gerais, Telefone 65 99264-2995. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia e CONDENO nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, por 

duas vezes em concurso material (art. 69, CP) e em concurso material 

(art. 69, CP) com art. 147, caput, do Código Penal, com incidência do art. 

61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, na forma dos arts. 5º e 7º, da Lei 

n.º 11.340/2006, o réu GLENS DE JESUS GREGORIO, brasileiro, filho de 

Cleides José Gregório e Elziane Sousa de Jesus, nascido aos 20/05/93, 

natural de Belmonte/BA e ABSOLVO do delito tipificado no artigo 147, 

caput, do Código Penal, com incidência do art. 61, inciso II, alínea “f” do 

Código Penal (praticado contra a vítima Claudia Pereira da Silva).Passo à 

dosimetria das penas:1)Crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal contra a vítima Claudia Pereira da Silva:Analisando as circunstâncias 

do art. 59, do CP, verifico que não existem nos autos elementos que 

justifiquem a fixação da pena-base acima do mínimo legal, portanto, 

fixo-lhe a pena-base em 03 (três) meses de detenção (CP, art. 129, § 

9º).Diante da ausência de qualquer outra causa modificadora, torno 

definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção, devendo esta ser 

cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).2)Crime tipificado 

no artigo 129, § 9º, do Código Penal contra a vítima Willian Pereira da 

Silva:Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que não 

existem nos autos elementos que justifiquem a fixação da pena-base 

acima do mínimo legal, portanto, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) meses 

de detenção (CP, art. 129, § 9º).Diante da ausência de qualquer outra 

causa modificadora, torno definitiva a pena de 03 (três) meses de 

detenção, devendo esta ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, 

c e § 3º).3) Crime tipificado no artigo 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, 

ambos do Código Penal contra a vítima Willian Pereira da Silva:Analisando 

as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que não existem nos autos 

elementos que justifiquem a fixação da pena-base acima do mínimo legal, 

portanto, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) mês de detenção (CP, art. 147, 

caput).Considerando que a vítima é sobrinho e mora na mesma residência 

que o réu, em razão da determinação contida no art. 61, II, alínea f, 

agravo-lhe a pena em 30 (trinta) dias, resultando em 02 (dois) meses de 

detenção.Diante da ausência de qualquer outra causa modificadora, torno 

definitiva a pena de 02 (dois) meses de detenção, devendo esta ser 

cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).Por força do 

disposto no art. 69 do CP, havendo concurso material de crimes as penas 

dos crimes devem ser aplicadas cumulativamente, desta forma, a soma 

das penas perfazem o total de 08 (oito) meses de detenção que, diante da 

inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, que 

deverão ser cumpridas em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).1. 

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do 

trânsito em julgado;5. Intimem-se as vítimas sobre o conteúdo da presente 

sentença (art. 21, da Lei nº 11.340/06);Deixo de fixar valor mínimo para 

reparação do dano, em face da ausência de elementos precisos acerca 

do prejuízo suportado, o que não afasta a busca de indenização no juízo 

cível.Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 24 de julho de 

2017. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 18 de dezembro de 2017

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234132 Nr: 14194-07.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CARLOS DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENEDITO CARLOS DE ASSUNÇÃO, Rg: 

201800-4, Filiação: Luiz Diogo de Assunção e Ana Ramos de Assunção, 

data de nascimento: 25/06/1960, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

casado(a), motorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para CONDENAR, nas penas 217-A c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos 

do Código Penal, BENEDITO CARLOS DE ASSUNÇÃO, brasileiro, filho de 

Luiz Diogo de Assunção e Ana Ramos de Assunção, nascido aos 

25/06/60, natural de Cuiabá/ MT e ABSOLVER das penas do artigo 218-A, 

do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de 

Processo Penal.Por fim, com fundamento no artigo 107, inciso VI c/c 109, 

inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

BENEDITO CARLOS DE ASSUNÇÃO, em relação ao crime de 

ameaça.Passo à dosimetria das penas:Analisando as circunstâncias do 

art. 59 do CP verifico que o Réu é primário e possui não possui maus 

antecedentes. As consequências do delito perduram por toda a vida da 

vítima, que terá que conviver eternamente com a lembrança da violência 

sofrida e o trauma por ela acarretado. A vítima em nada contribuiu para o 

cometimento do ilícito. São as razões pelas quais fixo-lhe a pena-base em 

08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Considerando que a vítima é 

enteada do réu, em razão da determinação contida no art. 61, II, alínea f, 

agravo-lhe a pena em 06 (seis) meses, resultando em 09 (nove) anos de 

reclusão.Encontrando-se a vítima na hipótese do art. 226, II, do CP, 

sujeita-se o Réu à exasperação da pena da metade, conforme a Lei 

11.106/05, passando a sua pena a ser 12 (doze) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão de reclusão.Estando presente a causa geral de aumento de 

pena prevista no art. 71 do CP, por ter sido o crime praticado entre os 

anos de 2006 e 2010 contra a mesma vítima, em continuação delitiva, 

aumento a pena em 1/3, resultando, pois, em 16 (dezesseis) anos e 08 

(oito) meses de reclusão. Diante da ausência de qualquer outra causa 

modificadora, torno-a definitiva, devendo ser cumprida em regime 

inicialmente fechado (CP, art. 33, § 2º, a e § 3º c/c art. 2º, § 1º, da Lei nº 

8.072/90).O réu permaneceu solto durante toda a instrução criminal, não 

existe nos autos motivos que autorizem a decretação da prisão preventiva 

do réu BENEDITO CARLOS DE ASSUNÇÃO, motivo pelo qual lhe concedo o 

direito de recorrer em liberdade.1.Após o trânsito em julgado, lance-se o 

nome dos condenados no rol dos culpados; 2.Expeça-se ofício ao 

TRE-MT;3.Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da 

sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e 

Estadual;4.Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com 

cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;5. Intime-se a 

vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 21, da Lei nº 

11.340/06);Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, em face 

da ausência de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que 

não afasta a busca de indenização no juízo cível.Custas na forma da 

lei.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 18 de dezembro de 2017

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317190 Nr: 13554-62.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR CURVO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDOMAR CURVO DE ALMEIDA, Rg: 

14719533, Filiação: Ricarda de Almeida Oliveira e Aristides Curvo de 

Almeida, data de nascimento: 01/09/1984, brasileiro(a), natural de 

Poconé-MT, separado(a) judicialmente, serralheiro, Telefone 

65.9228.1509/9920739. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR, nas penas dos art. 213, caput, na foram do artigo 14, II, c/c 

art. 61, inciso II, f, todos do Código Penal e na forma dos arts. 5º e 7º da 

Lei nº 11.340/06, LINDOMAR CURVO DE ALMEIDA, brasileiro, nascido aos 

01/09/84, natural de Várzea Grande/MT, filho de Aristide Curvo de Oliveira 

e Ricarda de Almeida Oliveira.Passo à dosimetria da pena.Analisando as 

circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que não existem motivos que 

justifiquem a majoração da pena-base, portanto, fixo-lhe pena-base em 6 

(seis) anos de reclusão.Considerando que a vítima é ex-esposa do Réu, 

em razão da determinação contida no art. 61, II, alínea f, agravo-lhe a pena 

em 01 (um) ano, resultando em 07 (sete) anos de reclusão. Na derradeira 

fase da dosimetria, considerando que o crime foi tentado, nos termos do 

artigo 14, inciso II do Código Penal, considerando o iter criminis percorrido 

pelo autor do fato delituoso, que apenas tentou tirar a roupa da vítima e foi 

repelido, reduzo a pena em 02 (dois) anos, chegando-se à pena de 05 

(cinco) anos de reclusão. Diante da ausência de qualquer outra causa 

modificadora, torno-a definitiva devendo ser cumprida em inicialmente 

regime semiaberto (CP, art. 33, § 3º c/c art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90). 

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, em face da ausência 

de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.1. Após o trânsito em julgado, 

lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;2. Expeça-se ofício ao 

TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da 

sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e 

Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com 

cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;5. Intime-se a 

vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 21, da Lei nº 

11.340/06);Custas na forma da lei.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Às 

providências.Cumpra-se.Várzea Grande, 28 de julho de 2017.Eduardo 

Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 18 de dezembro de 2017

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 410695 Nr: 17019-11.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES VICTOR SILVA TOLEDO PIZZA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896/MS

 Processo nº 17019-11.2015.811.0002

Autor: Justiça Pública

Réu: Aquiles Victor Silva Toledo Pizza dos Santos

SENTENÇA

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra AQUILES VICTOR 

SILVA TOLEDO PIZZA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, tendo-lhe 

sido imputadas as condutas tipificadas nos artigos 217-A c/c art. 226, 

inciso II e art. 61, II, f, na forma do art. 71, em concurso material com artigo 

147, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 1º, inciso VI, Lei nº 

8.072/90, em combinação com os arts. 5° e 7° da Lei nº 11.340/2006.

Diz a denúncia que em data e incerta do ano de 2016, na residência 

localizada no bairro Construmat, o réu AQUILES VICTOR SILVA TOLEDO 

PIZZA DOS SANTOS, prevalecendo-se das relações domésticas, eis que 

é primo da vítima, praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos 
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com sua prima, a vítima MARIANA APARECIDA TOLEDO PIZZA GOMES, 

menor que na época do fato tinha 07 anos de idade (fato 01).

Consta também dos autos que no dia 03 de agosto de 2015, o indiciado 

AQUILES VICTOR SILVA TOLEDO PIZZA DOS SANTOS, por meio de 

palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra a vítima MARIA 

APARECIDA TOLEDO PIZZA GOMES (FATO 02).

A denúncia foi recebida em 22 de junho de 2016 (fls. 51).

O réu apresentou Resposta à Acusação, por meio de seu advogado 

constituído, às folhas 56/70.

Na audiência, realizada em 14 de setembro de 2017, foi ouvida a vítima, as 

testemunhas Jones Maikon Gabriel, Lucilene Maria Silva Toledo Pizza, 

Maria Aparecida, Ronei Silva Farias, Marino Brandão Barbosa, Dina Silva 

Toledo Pizza, bem como foi interrogado o réu. (folhas 228/237).

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela procedência da 

denúncia e condenação do réu às penas dos artigos 217-A c/c art. 226, 

inciso II e art. 61, II, f, na forma do art. 71, em concurso material com artigo 

147, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 1º, inciso VI, Lei nº 

8.072/90, em combinação com os arts. 5° e 7° da Lei nº 11.340/2006 (fls. 

238/251).

A Defesa do Réu requereu a absolvição, nos termos do art. 386, II, IV ou 

VI, do Código de Processo Penal (fls. 252/270).

 RELATADOS, FUNDAMENTO E DECIDO.

A Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição 

Federal e da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.

Para efeitos da Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e 

familiar contra mulher, qualquer ação ou omissão, tendo como 

consequência a morte, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial da vítima. No caso em tela, o acusado é primo da 

vítima, o que firma a competência desta vara para o julgamento destes 

autos.

I- Estupro de Vulnerável

Ao Réu é imputada a prática da conduta descrita artigos 217-A c/c art. 

226, inciso II, ambos do Código Penal:

“Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 

menor de 14 (catorze) anos:

 Pena - reclusão, de 08 (oito) a 15 (quinze) anos. ”

“Art. 226. A pena é aumentada:

...

II – de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, 

irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da 

vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela; ”

Como se pode observar do art. 217-A do CP, o delito chamado “estupro de 

vulnerável” consiste na prática de qualquer ato sexual envolvendo o 

menor de 14 (quatorze) anos de idade, seja ele a conjunção carnal ou 

outro ato libidinoso.

Há que se observar que o referido dispositivo legal sequer faz menção à 

“presunção de violência ou de grave ameaça” como elemento normativo 

do tipo, mas exige apenas que o agente tenha conhecimento de que a 

vítima é menor de 14 anos de idade e mantenha com ela conjunção carnal 

ou qualquer outro ato libidinoso.

Frise-se a lei considera que a conduta sexual ou libidinosa praticada com 

indivíduos menores de 14 (quatorze) anos é um ato eivado de violência, 

que precisa ser reprimida de forma mais severa, já que estes ainda não 

possuem capacidade de entender o caráter lascivo do fato e/ou suas 

possíveis consequências, para, de forma livre e consciente, anuir.

 É que durante esta fase da vida o ser humano ainda se encontra em 

processo de formação biológica, psicológica e moral, razão pela qual a lei 

protege de forma plena sua integridade, liberdade e dignidade sexual.

Dessa forma, se alguém mantém relação sexual ou pratica qualquer ato 

libidinoso com alguém nesta fase da vida, o bem jurídico penalmente 

protegido é considerado indisponível, tornando este ato passível de 

reprimenda penal.

 A vítima não fez exame pericial de conjunção carnal em razão do lapso 

temporal decorrido entre a data dos fatos e a data da notícia do crime. 

Além disso, a vítima relatou que após os fatos manteve relação sexual 

com outra pessoa.

Quanto à materialidade, é pacífico que o laudo positivo é prescindível para 

a prova da materialidade do crime de estupro. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO E ATENTADO 

VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. LAUDO 

PERICIAL QUE NÃO ATESTA A OCORRÊNCIA DOS DELITOS. 

IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AMPARADA NA PALAVRA DA VÍTIMA, 

CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. IDONEIDADE. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 1. 

Embora o laudo pericial não se afigure útil para a comprovação da prática 

de crimes sexuais, a palavra da vítima (crucial em crimes dessa natureza), 

corroborada por provas testemunhais idôneas e harmônicas, autorizam a 

condenação, ainda mais porque o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, 

podendo se utilizar, para formar a sua convicção, de outros elementos 

colhidos durante a instrução criminal. 2. A análise de prova no âmbito do 

habeas corpus, só é possível quando absolutamente extreme de dúvidas 

e inequívoca. Nesse contexto, por se tratar a espécie de matéria de prova 

duvidosa e controvertida, é absolutamente inviável a sua apreciação na 

via estreita do remédio heróico". (STJ, 5ª Turma, rel. Ministra Laurita Vaz, 

HC 34903/DF)

 A autoria é certa e recai na pessoa do acusado. Os depoimentos da 

vítima são detalhados, firmes e coerentes.

Em sede policial a vítima declarou que “(...) a menor relata que acredita que 

quando tinha aproximadamente 06 ou 07 anos de idade, residiam nos 

fundos da casa da avó materna juntamente com sua mãe e na casa de 

sua avó, residiam com a mesma, os seus tios JONES, EMILIO e RICARDO 

e, seu primo AQUILES (suspeito) e a mãe e irmão do mesmo; QUE, na 

referida época se recorda que a primeira vez que aconteceu o abuso, foi 

quando a declarante deparou-se com o suspeito urinando no quintal de 

sua casa e então o mesmo a mandou colocar a boca em seu pênis; QUE, a 

vítima não colocou, então o suspeito colocou a mesma de frente para a 

parede da casa e por trás da vítima, colocou o pênis em sua vagina; QUE 

a declarante alega ter sentido o pênis penetrando na sua vagina, mas não 

houve sangramento, somente doeu muito; QUE, a declarante não gostou 

do que aconteceu, mas não contou para ninguém porque pensava ser 

uma brincadeira pois não entedia o que era sexo; QUE, o suspeito em 

nenhum momento agiu com agressão física ou ameaçou a vítima no 

momento dos abusos sexuais; QUE se recorda de mais duas vezes, 

quando o suspeito aproveitou com estava sozinho com a vítima e com o tio 

da mesma, RICARDO, o qual é portador de síndrome de down e como tem 

um grau avançado, não pode relatar o que viu; QUE, colocou a menor na 

cama de sua avó, na posição de quatro e explica: “AÍ ELE FEZ, TIROU MEU 

SHORT”, QUE, a menor alega ter sentido a penetração, pois doeu quando 

o suspeito colocou o pênis na sua vagina, mas também não houve 

sangramento; QUE, a terceira vez que a declarante recorda, foi quando 

sua avó estava em casa e mesmo assim o suspeito pediu um beijo na 

boca para a declarante e como a mesma não deu, porque o suspeito 

possuía um piercing na língua, o mesmo passou a mão em sua vagina e 

parou porque a avó da declarante a chamou (....)(sic – fls. 21/22).

Na audiência realizada neste juízo a vítima confirmou os fatos narrados na 

denúncia, nos seguintes termos (CD – folha 237):

Vítima: ele abusou de mim sexualmente quando eu era apenas uma 

criança;

Magistrado: Como isso aconteceu?

Vítima: Sempre acontecia na casa da minha avó quando eu estava 

sozinha, é...eu lembro de três fatos, mas foram mais. Um deles foi no 

quintal da minha avó, ela tava urinando e aí ele me chamou, eu tava 

sozinha em casa, eu morava no fundo da casa da minha avó; ele me 

chamou, aí ele me colocou na parede e penetrou em mim;

 Magistrado: No ânus ou na vagina?

Vítima: Foi na vagina.

Magistrado: Sangrou?

Vítima: Não, mas doeu muito.

Magistrado: Nesse primeiro fato, foi a primeira vez?

Vítima: Não foram outros.

Magistrado: É que você se recorda desse

Vítima: Tem também o do quarto da minha vó

Magistrado: Antes dele obrigar você a manter relação, você já tinha tido 

relação com alguém?

Vítima: Não.

Magistrado: Pode continuar, por favor.

Vítima: Foi também o que aconteceu na casa da minha avó, foi penetração 

anal esse, tanto é que foi até na frente de um tio meu que tem síndrome de 

down.

Ele praticou o ato, eu era criança né, ele falava assim para mim, eu ficava 

com medo né dele fazer alguma coisa comigo tudo; ele pegou e penetrou 
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em mim, eu também era criança, sempre eu tava sozinha, sempre era 

quando eu estava sozinha.

Magistrado: Essa foi a segunda vez que a senhora recorda e a terceira 

vez?

Vítima: A terceira foi no sofá na casa da minha avó

Magistrado: Além da penetração, ele pegava em você? Passava a mão?

Vítima: Teve um fato até que ele pediu para mim dar um beijo nele.

Magistrado: Isso aconteceu quantas vezes aproximadamente?

Vítima: Assim dele passar a mão?

Magistrado: De todos os atos de abuso que ele praticou com a senhora?

Vítima: Sempre quando eu era criança de 6 a 8 anos.

Magistrado: Foram frequentes?

Vítima: Não, muitas vezes não, mas ele sempre abusava, passava a mão, 

penetrava,

 Magistrado: Mais de 10?

 Vítima: Mais de 10 não, acho que umas cinco ou 6 vezes.

(...)

MP: ele ameaçou você também?

Vítima: Não, ele era um agressor que não me ameaçava, não falava assim 

“se você contar para sua mãe, eu vou matar seu pai”. Ele não era um 

agressor que me ameaçava, pelo contrário, era normal, não me batia nem 

nada.

MP: Quantos anos ele tinha?

Vítima: Por volta de 19, 20 anos

MP: O que ele é seu?

Vítima: Ele é meu primo.

MP: Você contou para quem primeiro, Mariana?

Vítima: Para minha mãe.

MP: Nesse momento que você contou para sua mãe, ele chegou a dizer 

que iria te matar caso ele fosse preso?

Vítima: Sim, sim, minha mãe ligou na minha avó e ele falou que iria me 

matar, eu e me mãe se ele fosse preso.

MP: Você não tem mais contato com ele?

Vítima: Não, não tenho.

MP: Depois que foi registrada a ocorrência ele mexeu mais com você?

Vítima: Não, perdi totalmente o contato com ele.

MP: Fez acompanhamento?

Vítima: É um fato que mexe comigo até hoje. Eu pergunto o que aconteceu 

comigo, por que logo comigo?

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA, mãe da vítima, em juízo, informou 

que teve conhecimento dos fatos em 2015; que a vítima lhe relatou os 

fatos; que antes dela contar, não imaginava; mas que depois que tomou 

conhecimento dos fatos entendeu porque sua filha despertou o lado 

sexual mais cedo; que sua filha teve compulsão alimentar; que aos 16 

(dezesseis) anos a vítima teve que fazer cirurgia bariátrica, pois tinha 

mais de 100 (Cem) quilos.

 A testemunha MARIA APARECIDA, embora tenha relado em sede policial 

que tomou conhecimento de que seu filho tinha visto o acusado saindo do 

quarto da vítima (por volta das 0h30min) e o questionou. Em juízo, 

buscando eximir seu neto de responsabilidade, modificou seu depoimento.

No mesmo sentido, JONES MAIKON GABRIEL, em juízo, com o intuito de 

proteger o réu, modificou seu depoimento.

As testemunhas DINA DA SILVA TOLEDO e RONEI SILVA FARIAS 

tentaram justificar que a vítima inventou a história para prejudicar o réu, em 

razão de brigas de família.

A testemunha MARIANO BRANDÃO BARBOSA não acrescentou 

informações relevantes aos autos.

O réu negou a autoria delitiva, justificou que estaria sendo acusado por 

causa de briga de família.

No entanto, entendo que as informações trazidas nos autos pelas 

testemunhas não foram suficientes para justificar a inocorrência dos fatos 

relatados na denúncia. Os relatos da vítima foram seguros e detalhados. 

Além disso, as próprias testemunham afirmaram que brigas são comuns 

entre os irmãos.

Uma discussão entre as genitoras da vítima e do réu não justifica a 

suposta “mentira” da vítima.

 O entendimento predominante nas cortes brasileiras é no sentido de que a 

palavra da vítima adquire preponderante importância nos crimes contra os 

costumes. Havendo outros elementos convergentes à narrativa e não 

contraditados por outros formadores do conjunto probatório, são 

suficientes para comprová-la.

 No caso, entendo que os argumentos trazidos pela defesa não são 

suficientes para justificar uma suposta mentira da vítima. Aliás, acredito 

veementemente que a vítima está falando a verdade.

Em situações análogas, a jurisprudência assim tem se manifestado:

 “CRIMINAL - HC - ESTUPRO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS 

PARA A CONDENAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR PROBANTE - 

CONVICÇÃO DO JUIZ CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE 

PROVA - ACÓRDÃO COMBATIDO PROLATADO NO SENTIDO DA 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STF - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - ASSISTÊNCIA INTEGRAL DE 

DEFENSOR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ORDEM DENEGADA - ... O juiz 

monocrático consolidou o seu convencimento não apenas no depoimento 

pessoal da vítima, tendo igualmente embasado a sentença nas demais 

provas produzidas nos autos que demonstram a materialidade e apontam 

a autoria do delito. III. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, 

especialmente quando corroboradas por outros elementos de convicção, 

tem grande validade como prova, porque, na maior parte dos casos, 

esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e 

sequer deixam vestígios...” (STJ - HC 200601120327 - (59746 RJ) - 5ª 

Turma - Rel. Min. Gilson Dipp).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A DIGNIDADE 

SEXUAL - ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA PERPETRADO CONTRA 

A ENTEADA - CONDENAÇÃO - 1. INCONFORMISMO DA DEFESA - 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA 

- IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS - 

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ESCORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS 

PROBANTES CONTIDOS NOS AUTOS, EM ESPECIAL, PELOS 

DEPOIMENTOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS - ÉDITO CONDENATÓRIO 

MANTIDO - 2. CRIME COMETIDO POR PADRASTO - INCIDÊNCIA DA 

AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, “F”, E DA CAUSA DE AUMENTO 

PREVISTA NO ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - BIS IN 

IDEM CONFIGURADO - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE, DE OFÍCIO - 3. 

APELO DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, READEQUADA A PENA. 1. Nos crimes 

de natureza sexual, normalmente praticado às escondidas, a palavra da 

vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais 

provas contidas nos autos. 2. Incabível a cumulação da agravante do art. 

61, inciso II, alínea “f”, e da majorante do art. 226, inciso II, ambos do 

Código Penal, por configurar bis in idem, uma vez que ambas tem o mesmo 

objeto: a punição do delito praticado no âmbito doméstico. Readequação 

da pena de ofício.(Ap 106381/2009, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/02/2010, Publicado no DJE 

25/02/2010)

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, C/C 

ART. 226, INCISO II, C/C ART. 71 (POR QUATRO VEZES), TODOS DO 

CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PRETENDIDA 

EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – COMPROVAÇÃO DE UM 

ÚNICO DELITO – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO 

DOS AUTOS QUE PERMITE CONCLUIR QUE O APELANTE PRATICOU 

QUATRO SITUAÇÕES DE ABUSOS SEXUAIS CONTRA A VÍTIMA EM 

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – 

PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO PERMITEM A 

EXACERBAÇÃO DA REPRIMENDA NOS MOLDES ESTABELECIDO NA 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO 

PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – NÃO 

COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE EXERÇA AUTORIDADE EM 

RELAÇÃO À VÍTIMA – DESCABIMENTO – RELAÇÃO DE 

PADRASTO-ENTEADA COMPROVADO– APELO PARCIALMENTEPROVIDO. 

O conteúdo do caderno processual reflete que a prova produzida se 

mostra apta e suficiente para a edição de veredicto de inculpação contra o 

apelante, não havendo que se falar em exclusão da continuidade delitiva, 

pois inexistem dúvidas quanto à quantidade dos abusos sexuais 

perpetrados contra a enteada, sendo certo que o apelante agiu dentro de 

um mesmo contexto temporal e fático, durante quase 1 ano, em quatro 

ocasiões distintas, constrangendo a vítima em situação de vulnerabilidade 

à prática de atos libidinosos e à própria conjunção carnal. Pelo princípio do 

livre convencimento, compete ao Juiz da causa determinar o quantum a 

ser majorado em relação às circunstâncias judiciais apontadas, de acordo 

com a particularidade do caso analisado, de modo a alcançar uma pena 

individualizada,justa e apta à repreensão e prevenção do crime. Esta 

conclusão há que ser devida e necessariamente motivada em fatos 

concretos que justifiquem o maior rigor, o que não aconteceu in casu, 

onde foram utilizados fatores genéricos, sem a indicação em quase 

totalidade das circunstâncias judiciais analisadas negativamente, de 
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quaisquer elementos de concretude a embasar o raciocínio, de modo que 

a readequação da pena-base é medida que se impõe. É desprovido de 

qualquer razão o pedido de exclusão da causa de aumento descrita no 

artigo 226, inciso II, do Código Penal, sob os argumentos de não estar 

demonstrado que o apelante exerça autoridade em relação à vítima, uma 

vez que está exaustivamente comprovado nos autos, que era padrasto da 

vítima, circunstância que por si só implica na incidência da referida causa 

de aumento. O Réu nega a prática do crime. Porém, a vítima afirmou, 

veementemente, ter sido abusada sexualmente por EDIVALDO, por 

diversas vezes. (TJ/MT - Apelação Criminal nº 106646/2013, Rel. Des. 

PEDRO SAKAMOTO, j. 20-08-2014)

A ação do Réu consistiu em constranger a vítima à prática de atos 

libidinosos diversos e conjunção carnal. Restou provado o aspecto 

objetivo da materialidade dos fatos delituosos narrados na denúncia, 

conforme Boletim de Ocorrência e depoimentos da vítima.

Também não há dúvida no que diz respeito ao aspecto subjetivo do delito, 

restando comprovado que o Réu, de maneira livre e consciente, com o 

intuito único de satisfazer seu desejo sexual, aproveitando-se da 

ingenuidade e inexperiência da vítima, submeteu sua prima MARIANA a 

praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Assim, provadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de 

vulnerável, descabe cogitar-se em absolvição, ainda mais quando a 

palavra da ofendida é segura e condizente com as demais provas 

produzidas nos autos.

 Os crimes ocorreram em continuidade delitiva, pois foram praticados em 

condições de tempo, lugar e maneira de execução típicas de um desejo 

contínuo da prática de crime sexual, com o mesmo modus operandi, não 

havendo interrupção do animus criminoso, fatores estes que permitem 

compreender serem os crimes subsequentes em continuação do primeiro, 

nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal.

A vítima relatou com segurança ocorrência de três fatos, mas não soube 

precisar com segurança quantos episódios ocorreram. Assim entendo que 

não é possível a condenação do réu por outros fatos, além daqueles 

relatados na denúncia e confirmados pela vítima.

 Frise-se, por fim, que a prática de crimes sexuais contra a mulher, mesmo 

que ainda em formação, avilta não apenas a vítima ou a norma penal deste 

País, mas também convenções internacionais ratificadas pelo Brasil e 

recepcionadas pela Constituição Federal/88 como a Convenção Sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher e a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará).

 II - Ameaça

A denúncia descreveu fatos que caracterizam o delito do art. 147 do 

Código Penal que diz:

“Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.”

O delito pelo qual o acusado foi denunciado é crime de perigo e de 

natureza formal que se consuma quando o ofendido toma conhecimento 

da ameaça, seja diretamente pelo autor ou através de outra pessoa.

A vítima MARIANA APARECIDA TOLEDO PIZZA DOS SANTOS, em juízo, 

confirmou que depois que contou os fatos para sua mãe, no ano de 2015, 

o réu ameaçou de mata-las, caso fosse preso.

A testemunha LUCILENE MARIA DA SILVA, no mesmo sentido, em juízo, 

confirmou as ameaças proferidas pelo réu.

O réu negou a autoria delitiva, mas sua versão é isolada nos autos.

A jurisprudência pátria tem sido pacífica em conferir à palavra da vítima a 

característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se 

que embase o édito condenatório quando se coadunam com os demais 

elementos de convicção:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE 

EXTORSÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM 

RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E 

AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS – IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA 

VÍTIMA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO APELANTE – 

IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE JÁ FOI FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL EM 

RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – RECURSO IMPROVIDO – 

DECISÃO UNÂNIME. Não encontra respaldo o pleito de absolvição do 

recorrente sob a alegação de inexistência de violência e grave ameaça 

que configuram o delito de extorsão, bem como da ausência de provas, 

em virtude de estarem sobejamente comprovados nos autos a autoria e a 

materialidade delitivas; A palavra da vítima possui especial relevo em 

delitos desta natureza, diante da clandestinidade em que são praticados, 

sobretudo por se encontrar em perfeita harmonia com os demais 

elementos probatórios constantes nos autos; Não prospera o pedido de 

redução da pena imposta ao apelante, em virtude da mesma já ter sido 

fixada, dada a presença da atenuante da menoridade, em seu patamar 

mínimo, de acordo com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.” 

(destaquei – TJ/MT – Apel. Crim. nº 20358/2007, Rel. Des. Cirio Miotto)

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA 

ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA 

– NEGATIVA DE AUTORIA – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA 

VÍTIMA AMPARADAS PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAS MILITARES QUE 

ATENDERAM A OCORRÊNCIA – DECISUM CONDENATÓRIO MANTIDO – 

RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em absolvição do recorrente pelo delito de ameaça, 

porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes 

autos, estando, outrossim, sua condenação fundada no acervo 

probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente apontou-o 

como autor das ameaças sofridas, declarações, essas, que restaram 

confirmadas pelo depoimento judicial dos policiais militares que atenderam 

a ocorrência, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da 

ofendida têm valor probatório preponderante.(Ap 172511/2016, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

22/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO 

DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE 

AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA 

DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS 

DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA AMEDRONTADA COM AS 

AMEAÇAS PROFERIDAS – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA 

CONTINUIDADE DELITIVA – ARGUMENTO DE QUE OS DELITOS FORAM 

COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR E QUE SÃO 

CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO 

SUBSTANCIAL DE TEMPO ENTRE OS ILÍCITOS – CRIMES DE ESPÉCIES 

DISTINTAS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 1. É inviável a absolvição do recorrente sob o fundamento da atipicidade 

de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito 

de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de 

ausência do elemento subjetivo do tipo. Além disso, restou sobejamente 

demonstrado nestes autos que o recorrente proferiu ameaças à vítima de 

ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de 

concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do 

tipo exigido para ensejar o juízo condenatório, devendo ser registrado, 

ainda, que em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm 

preponderante valor probatório.

2. Revela-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os 

delitos de lesão corporal e ameaça, pois se tratam de crimes cometidos em 

condições diversas, eis que transcorrido decurso de tempo substancial 

entre as práticas delitivas, e por serem de espécies distintas, tutelando 

bens jurídicos diversos. (Ap 89776/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

24/02/2017)

Embora o crime de ameaça seja de natureza formal, a materialidade do 

crime está provada pelo Boletim de Ocorrência, depoimentos da vítima, da 

testemunha Lucilene e demais provas dos autos.

 A autoria do crime também é certa e recai sobre a conduta do réu.

Assim, em face do acima exposto, resta devidamente evidenciado o 

aspecto subjetivo do delito, ou seja, na vontade livre e consciente do 

acusado de intimidar, sendo este o dolo caracterizador do tipo, de sorte 

que também nenhuma dúvida paira quanto à autoria.

Por fim, ressalto que no ano de 2015, quando ocorreu a ameaça, não mais 

existia entre a vítima e réu relação doméstica de coabitação ou 

hospitalidade, motivo pelo qual não há que se falar na circunstância 

agravante prevista no artigo 61, II, f, do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE 217-A c/c art. 226, inciso II, e art. 61, II, f, 

na forma do art. 71 (por três vezes), todos do Código Penal e na forma da 

Lei nº 8.072/90, em concurso material com artigo 147, caput, do Código 

Penal, em combinação com os arts. 5° e 7° da Lei nº 11.340/2006, 
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AQUILES VICTOR SILVA TOLEDO PIZZA DOS SANTOS, brasileiro, filho de 

Nilton Bueno dos Santos e Dina Silva Toledo Pizza, nascido aos 01/12/87, 

natural de Arenápolis/ MT.

Passo à dosimetria das penas:

I- Estupro de Vulnerável

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP verifico que o Réu é 

possuidor de maus antecedentes. As consequências do delito perduram 

por toda a vida da vítima, que terá que conviver eternamente com a 

lembrança da violência sofrida e o trauma por ela acarretado. A vítima em 

nada contribuiu para o cometimento do ilícito. São as razões pelas quais 

fixo-lhe a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Considerando que a vítima é prima do Réu, em razão da determinação 

contida no art. 61, II, alínea f, agravo-lhe a pena em 06 (seis) meses, 

resultando em 09 (nove) anos de reclusão.

Encontrando-se a vítima na hipótese do art. 226, II, do CP, sujeita-se o Réu 

à exasperação da pena da metade, conforme a Lei 11.106/05, passando a 

sua pena a ser 13 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

 Estando presente a causa geral de aumento de pena prevista no art. 71 

do CP, por ter sido o crime praticado por três vezes contra a mesma 

vítima, em continuação delitiva, aumento a pena em 1/6, resultando, pois, 

em 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão. 

Diante da ausência de qualquer outra causa modificadora, torno-a 

definitiva, devendo ser cumprida em regime inicialmente fechado (CP, art. 

33, § 2º, a e § 3º c/c art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

II – Ameaça

 Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP verifico que o Réu é 

possuidor de maus antecedentes e que crime foi cometido com a 

finalidade de impedir que a vítima o denunciasse. Assim, fixo a pena-base 

em 02 (dois) meses de detenção (CP, art. 147). Diante da ausência de 

qualquer outra causa modificadora torno-a definitiva.

Por força do disposto no art. 69 do CP, havendo concurso material de 

crimes as penas devem ser aplicadas cumulativamente, desta forma, a 

soma das penas perfazem o total de 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses 

e 12 (doze) dias de reclusão e 02 (dois) meses de detenção que, diante 

da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, 

devendo ser cumprida em regime inicialmente fechado (CP, art. 33, § 2º, a 

e § 3º c/c art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O réu permaneceu solto durante toda a instrução criminal, não existe nos 

autos motivos que justifiquem a decretação da prisão preventiva do réu 

AQUILES VICTOR SILVA TOLEDO PIZZA DOS SANTOS, motivo pelo qual 

lhe concedo o direito de recorrer em liberdade.

1. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos condenados no rol dos 

culpados;

 2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;

 3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da sentença 

condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e Estadual;

4. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;

5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 21, da 

Lei nº 11.340/06);

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, em face da ausência 

de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

 Várzea Grande/MT, 27 de novembro de 2017.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442575 Nr: 8102-66.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR EFEGENIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSMAR EFEGENIA DE SOUZA, Cpf: 

03692321198, Rg: 1874860-0, Filiação: Evaldina Efegenia de Souza e 

Romualdo Marcelino de Souza, data de nascimento: 06/12/1986, 

brasileiro(a), natural de Diamantino-MT, solteiro(a), pedreiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público 

do Estado do Mato Grosso contra OSMAR EFEGENIA DE SOUZA como 

incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, com incidência do artigo 61, 

II, "f" do Código Penal, em observância do disposto na Lei 11.340/06 que 

tem como vítima Maria Ivanilda de Lima.

Despacho: DECISÃOConsiderando que a inicial narra com perfeição a 

existência, em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, 

RECEBO a denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e 

INTIME-SE o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, 

nos termos do art. 396, Código de Processo Penal. Conste no mandado 

que o denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser 

patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá 

ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e 

intimação.Em sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido 

na Lei, desde já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para 

patrocinar sua defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de 

Processo Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia 

(fls. 43), porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão 

acusador obter as informações, nos termos da parte final do item 7.5.1, III, 

da CNGC, com a redação dada pelo Provimento nº. 40/2011-CGJ e 

ratificada pelo Provimento nº. 19/2012-CGJ.Oferecida a resposta à 

acusação do réu, façam os autos conclusos.Ciência ao Ministério Público 

e à Defensoria Pública.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 18 de dezembro de 2017

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 507024 Nr: 17431-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TATIANA REIS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIL JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVANIL JESUS DA SILVA, Rg: 

1679509-1, Filiação: Erentina Jesus da Silva, brasileiro(a), solteiro(a), 

calheiro, Telefone 99269-6179. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o requerido para tomar conhecimento e dar cumprimento 

das medidas protetivas deferidas, conforme decisão em anexo.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por TATIANA REIS DE BARROS, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica em um crime apenado pelo Código Penal, por parte do requerido 

EVANIL JESUS DA SILVA

Despacho/Decisão: Processo Código 507024VISTOS.Trata-se de Pedido 

de Providências Protetivas, requerido por TATIANA REIS DE BARROS, nos 

termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, 

conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência 

à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica em um crime apenado pelo Código 

Penal, por parte do requerido EVANIL JESUS DA SILVA, pleiteando as 

Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.Assim, restando 
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configurada a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, 

determinando:AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU 

LOCAL CONVIVÊNCIA. PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE 

DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o 

limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da 

Lei nº 11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM 

A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO 

DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06).PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro na 

quantia de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais), majorado conforme 

a variação desse, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/06).SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior 

decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, 

c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, parágrafo único, 

da Lei Adjetiva Civil.RECONDUÇÃO DA OFENDIDA E DOS SEUS 

DEPENDENTES AO RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, após o afastamento do 

agressor (art. 23, II, da Lei nº 11.340/06).AFASTAMENTO DA OFENDIDA 

DO LAR, sem prejuízo dos direitosrelativos a bens, guarda dos filhos e 

alimentos (art. 23, III, da Lei nº 11.340/06).PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA AO 

AGRESSOR PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS DE COMPRA, 

VENDA E LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE COMUM DO CASAL, devendo ser 

oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT 

(art. 24, II, e § único, art. 24 da Lei nº 11.340/06).Com relação ao pedido de 

“restrição ou suspensão de visitas ao dependente”, aguardo a realização 

do estudo psicossocial das partes para sua apreciação.No cumprimento 

do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais 

cabíveis.Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as 

diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06).Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06.Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal, 

se rv indo  es te  docume n t o c o m  p r ó p r i o  o f í c i o  a  s e r 

encaminhado.Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se 

a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 

da Lei 11.340/06.Tendo em vista que a urgência da medida, DETERMINO 

que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial 

Plantonista.Outrossim, determino, também, que a Senhora Gestora conste 

nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de 

otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça.INTIMEM-SE as partes.Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública.Às providências. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 16 de 

agosto de 2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 18 de dezembro de 2017

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 509357 Nr: 18650-19.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KÉSSIA NAYANNE AMARAL MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO MOURA DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o requerido para tomar conhecimento e dar cumprimento 

das medidas protetivas deferidas, conforme decisão em anexo.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por KÉSSIA NAYANNE AMARAL MATOS, nos termos do art. 18 

da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica em um crime apenado pelo Código Penal (AMEAÇA), 

por parte dos requeridos MARCIO MOURA DA SILVA e MARIA ROSA DO 

AMARAL

Despacho/Decisão: Processo Código 509357VISTOS.Trata-se de Pedido 

de Providências Protetivas, requerido por KÉSSIA NAYANNE AMARAL 

MATOS, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a 

urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) 

e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção.Extrai-se dos 

autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica em um crime 

apenado pelo Código Penal (AMEAÇA), por parte dos requeridos MARCIO 

MOURA DA SILVA e MARIA ROSA DO AMARAL, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando:PROIBIÇÃO 

AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES 

E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).Indefiro o pedido de 

“suspensão da posse/restrição do porte de armas”, uma vez que não 

existem nos autos provas de que os Requeridos possuem licença para 

posse ou porte de arma de fogo.No cumprimento do mandado, o oficial de 

justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de 

medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis.Fica, desde já, autorizado 

ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta 

decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei 

nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06).Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06.Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal, 
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servindo este documento como próprio ofício a ser 

encaminhado.Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06.Expeça-se Carta 

Precatória para a Comarca de Campo Grande, no endereço informado pela 

Requerente.Tendo em vista a urgência da medida, DETERMINO que os 

cumprimentos dos atos sejam realizados com a urgência que o caso 

requer.INTIMEM-SE as partes.Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública.Às providências. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 01 de 

setembro de 2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 18 de dezembro de 2017

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 276350 Nr: 19786-61.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO MACIEL MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRO AGOSTINHO DAS NEVES 

- OAB:12.818

 Código n. 276350

VISTOS ETC

Ante a prisão do acusado Aurelio Maciel Magalhães (fls. 359/360), 

aguarde-se a audiência de interrogatório designada às fls. 323.

Requisite-se o acusado junto à Unidade Prisional onde se encontra 

recolhido.

 Intimem-se o acusado e seu advogado constituido nos autos.

 Ciência o MPE e a Defensoria Pública (vítima).

 Cumpra-se.

Várzea Grade, 18 de dezembro de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 496693 Nr: 12016-07.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:18512

 INTIMAÇÃO para o advogado SERGIO ALVES TEIXEIRA, OAB/MT 18512, 

apresentar resposta à acusação no prazo legal, com relação ao acusado 

PEDRO LEMES DO NASCIMENTO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 522639 Nr: 25887-07.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, diante do não preenchimento dos requisitos caracterizadores 

da medida, indefiro o pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, 

formulado no item “b” da inicial. Cite-se a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende 

produzir (art. 306, CPC), sob pena de presumirem-se aceitos os fatos 

alegados pelo autor (art. 307, CPC). Contestado o pedido, observar-se-á o 

procedimento comum (art. 307, parágrafo único, CPC), encaminhando-se 

os autos à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 

350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, 

sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão.Oportunamente, voltem-me os 

autos conclusos.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 

21 de dezembro de 2017.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUESJuiz de Direito 

Plantonista

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 229580 Nr: 11487-66.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:3147-E, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10.609/MT

 Código: 229580

VISTOS ETC

Compulsando os autos verifico que a testemunha Evaldo Marques de 

Oliveira foi ouvida e realizado o interrogatório do réu às fls. 3256/357, 

entretanto o MPE e a defesa desistiram da oitiva da testemunha Mario 

Willian, pedido este homologado às fls. 356.

 A defesa do Réu insistiu na oitiva das testemunhas Rafael Willi Ribeiro de 

Carvalho e Zilda Gonçalves, as quais residem em Guarulhos/SP (fls. 400 e 

verso).

A vitima Thamara Valéria foi ouvida às fls. 415/416, porém, a vítima 

Jucineia Ladislau não foi localizada (fls. 446).

 Dessa forma, determino a expedição de carta Precatória para o Juízo da 

Comarca de Guarulhos/SP, com prazo de 30 (trinta) dias para 

cumprimento, a fim de designar audiência para oitiva das testemunhas de 

defesa Rafael Willi Ribeiro de Carvalho e Zilda Gonçalves, cujo endereços 

seencontram informados as fls. 400 e verso.

Instrua a carta precatória com os documentos necessários.

 Intimem-se o MPE e a defesa do réu para se manifestarem acerca da 

testemunha Jucineia Ladislau, no prazo legal.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, com prioridade os atos processuais uma vez que o feito se 

encontra na relação de processos da Meta 2.

 Várzea Grande, 11 de janeiro de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 522082 Nr: 25502-59.2017.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ZABLOSKI 

DAVOGLIO - OAB:21143/O

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc. 

Trata-se de procedimento visando a apuração da ocorrência de ato 

infracional pelo representado, em referência, na companhia de pessoa 

identificada como Welington, que teriam, no dia 13/12/2017, praticado a 

conduta prevista no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal. 

Recebida a representação (fls. 34/35), foi designada audiência para a 

apresentação do representado em Juízo, ocasião em que foi concedida a 

remissão, cumulada com a medida socioeducativa de prestação de 

serviços à comunidade pelo período de 02 (dois) meses, com o que 

concordaram o Ministério Público e a Advogada. É o relatório. Passo a 

decidir. Primeiramente, trata-se de remissão concedida ao representado, 

cujo processo visava apurar conduta capitulada como ato infracional. É 

certo que a remissão é o ato do Ministério Público, antes de iniciado o 

procedimento judicial para apuração do ato infracional praticado por 

menor, concedendo indulgência, como forma de exclusão do processo, 

atendendo não só às circunstâncias do fato ao contexto social, bem como 

à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato 
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infracional. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela 

autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo 

(art. 126, ECA). Não é menos certo, ainda, que a remissão não implicará, 

necessariamente, o reconhecimento ou a comprovação da 

responsabilidade nem prevalecerá para efeito de antecedentes, podendo 

incluir, eventualmente, a aplicação de qualquer medida prevista em lei, 

exceto a de colocação em regime de semiliberdade e a de internação (art. 

127, ECA). Ressalta-se que a medida aplicada por força da remissão 

poderá ser revista judicialmente a qualquer tempo, mediante pedido do 

adolescente, de seu representante legal ou do Ministério Público (art. 128, 

ECA). Ora, no presente caso verifica-se que o representado praticou 

conduta que, embora se revista de gravidade, não exige o prosseguimento 

efetivo do procedimento judicial, mormente considerando que o 

representado não ostenta outros procedimentos infracionais, possui 

vínculos sociais e familiares e está trabalhando. Assim, mostra-se 

adequada e proporcional a concessão de remissão por este Juízo, todavia 

cumulada com a medida inserta no art. 112, inciso III, do ECA, como forma 

de ficar ciente de que sua conduta é ilícita e inadequada, podendo-lhe 

causar problemas com a Justiça, razão pela qual deverá arcar com as 

consequências de seus atos prestando serviços à própria comunidade 

que abalou com a prática de sua conduta. Por essas razões e de acordo 

com o artigo 126, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90 – ECA, visando à 

recuperação do representado e evitar o cometimento de novos ilícitos, 

CONCEDO A REMISSÃO ao representado Andrey Lucas da Silva, como 

forma de suspensão do processo, aplicando-lhe, por meio da presente 

decisão e com fundamento no artigo 112 do referido Estatuto, aplicação da 

medida socioeducativa PRESTAÇAO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo 

período de 02 (dois) meses, por 06 (seis) horas semanais, como forma de 

extinção do processo após o cumprimento. Decorrido o prazo – durante o 

qual o processo permanecerá suspenso - com o cumprimento da medida 

imposta, retornem-me os autos conclusos para extinção do feito. Sem 

prejuízo, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/2003, decreto a perda da 

arma e munições apreendidas nos autos. Proceda-se consoante 

determina a CNGC, caso tal providência não tenha sido adotada. Por fim, 

expeça-se Alvará de Desinternação do representado. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, encaminhando-se os 

autos ao CEMSO para realização de audiência admonitória.” Nada mais 

havendo a consignar, por mim, __________ Fernanda Bernardino 

Martinelli, Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 228360 Nr: 8545-61.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. A L. rep/ por sua mãe EVA GONÇALINA DE CAMPOS, 

OLACIR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE 

VÁRZEA GRANDE-MT, PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - 

MT, ESTADO DE MATO GROSSO - POR MEIO DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro parcialmente o requerimento de fls. 674/675, para o fim de 

determinar que intime-se os requeridos para efetuarem o pagamento do 

valor relativo aos honorários advocatícios arbitrados na r. sentença de fls. 

468/478.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 10 de janeiro de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 524092 Nr: 785-46.2018.811.0002

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMDM, ADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDACIR ROCHA BERNARDON - 

OAB:OAB/MT5875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora da R Decisão de fls 36: Vistos etc.Intimem-se os 

Autores para, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 321 do CPC), emendar 

a inicial juntando aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, laudo do exame 

de DNA comprovando a paternidade do autor com relação à infante Vitória 

Lorrayne da Silva Menezes, bem como cópia da DNV – Declaração de 

Nascido Vivo, para adequar a inicial aos termos dos artigos 319, inciso VI, 

do CPC, sob pena de seu indeferimento (artigo 321, parágrafo único, do 

novo CPC).

Com a juntada dos documentos acima, retornem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 15 de janeiro de 2018. Carlos José Rondon Luz Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 384508 Nr: 1721-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDA, MBAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO

PODER JUDICIARIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE E CARTAS PRECATÓRIAS

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 52/2007- CGJ impulsiono os autos para que o autor arrole 

as testemunhas no prazo legal.

Sendo o que havia a certificar.

 Várzea Grande, 16 de janeiro de 2018.

Lúcia Regina Melim Saiva

Gestora Judiciária

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005160-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS0012809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE SA CORREA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002137-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005207-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS0012809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ARAUJO VILAS BOAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006383-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE JOSE DE SOUZA (EXECUTADO)

IDEAL BIKE E MOTOS COM. DE BICICLETAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008647-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERTEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT CERTIDÃO DEPOSITO 

DILIGÊNCIAS Em cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, 

impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar a parte autora, 

para que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do 

oficial de justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck 

Emissão de Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço, 

emitindo-se a guia com o valor da diligência, devendo ser observado o 

endereço do requerido informado na inicial. 8 de janeiro de 2018 ADELIA 

DE SOUZA GERMANO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008415-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ANDRESSA BAYERLE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

FABIANNE JORGE DE SENA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008415-73.2017.8.11.0002 AUTOR: ELISANGELA ANDRESSA 

BAYERLE RÉU: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Cobrança em razão da desistência de cota de 

consórcio, promovida por ELISANGELA ANDRESSA BAYERLE, em face de 

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSVAGEM ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, a 

requerente, que no dia 08 de outubro de 2015 aderiu a cota de consórcio 

n. 002479144, para aquisição de bem móvel, no valor total de R$ 

40.990,00 (quarenta mil, novecentos e noventa reais), com prazo de 

duração do grupo de 72 meses, contribuindo mensalmente com a quantia 

de R$ 481,03 (quatrocentos e oitenta e um reais e três centavos). 3. 

Todavia, afirma que em razão de ter sido acometida por uma doença, ficou 

impossibilitada de trabalhar e, como os custos do tratamento são altos, 

ficou impossibilitada de continuar a cumprir com as parcelas do consórcio 

contratado. 4. Alega que buscou o PROCON para reaver os valores 

pagos, não obtendo êxito, vez que o requerido ofertou proposta de acordo 

e, logo após desfez sua proposta. 5. Por esta razão, propôs a presente 

demando, objetivando que seja concedida a tutela de urgência para que 

requerida promova a restituição dos pagos e, no mérito, requer a rescisão 

do contrato. 6. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 7. 

Trata-se de Ação de Cobrança em razão da desistência de cota de 

consórcio, promovida por ELISANGELA ANDRESSA BAYERLE, em face de 

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSVAGEM ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS, partes devidamente qualificadas nos autos, conforme 

relatório acima. 8. Para a concessão da Tutela de Urgência é necessário a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300 do CPC. 9. No caso em comento, verifico que não 

estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

invocado, uma vez que o prazo para restituição dos valores pagos por 

consorciado desistente não ocorrerá de imediato, mas em até trinta dias a 

contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 

10. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE CONTRATUAL – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO 

DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO – PRAZO – TRINTA DIAS 

APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PARTE 

BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E ASSISTIDO PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – § 3º DO ART. 98 DO CPC – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É devida a restituição de valores 

vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de 

imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1119300/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/04/2010, DJe 27/08/2010) Quando a parte litiga sob o pálio da 

assistência judiciária há isenção do pagamento das custas judiciais e dos 

honorários sucumbenciais, mas, por óbvio, deve a sentença atacada fixar 

o seu quantum, até porque o não pagamento fica condicionado à ausência 

de mudança nas condições da parte beneficiada, nos termos do § 3º do 

art. 98 do CPC. (Ap 31128/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 

14/06/2017)”. 12. No caso dos autos, o prazo previsto para encerramento 

do consórcio será no ano de 2021, conforme se depreende da Proposta 

de Participação a Grupo de Consórcio trazida pelo autor, momento em que, 

será possível a restituição do valor pretendido. 13. Vale ressaltar, ainda, 

que não há previsão legal que excepciona o deferimento do pedido de 

restituição, com base no estado de saúde do consorciado. 14. Por tais 

motivos, não consigo vislumbrar, neste momento processual, a 

probabilidade do direito invocado para que possa conceder-lhe 

liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela, razão pela qual INDEFIRO 

seus pedidos. 15. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a 
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presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão 

de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335), 16. Deverá, ainda, ser consignada no mandado 

a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 17. 

Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 15/03/2018, às 14h20min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 18. Consigne, ainda, que caso o 

réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 19. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 20. Defiro a gratuidade processual em favor da autora, nos 

termos do art. 98 do CPC. 21. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007684-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RAMALHO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PAULA COSTA OAB - MT10.952 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007684-77.2017.8.11.0002 AUTOR: TELMA RAMALHO COSTA 

RÉU: BANCO BMG Vistos. . 1. Trata-se de Ação Declaratória de c/c 

indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência com 

natureza antecipada, promovida por TELMA RAMALHO COSTA, em face 

de BANCO BMG CARD, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. 

Afirma que realizou um contrato de empréstimo consignado junto a ré, no 

ano de 2014, com parceladas mensais de R$- 680,00 (seiscentos e oitenta 

reais), contrato este que vem sendo honrado pontualmente. 3. Todavia, 

alega, após realizar um levantamento em sua folha de pagamento pôde 

constatar que a requerida vem realizando outros descontos, além da 

consignação dantes informada. 4. Assevera que referidos descontos tem 

como origem um suposto contrato de empréstimo realizado através do 

cartão de crédito para desconto via consignado. Entretanto, afirma, além 

de não possuir o referido cartão de crédito, não firmou com a ré o contrato 

nesta modalidade. 5. Informa que a requerida enviou cópia do contrato, a 

pedido da autora, e concluiu que a assinatura aposta no referido contrato 

não lhe pertence. 6. Por esta razão, propôs a presente demanda para que, 

em caráter de tutela antecipada, seja suspenso os descontos mensais na 

folha do autor e, no mérito, seja condenado o requerido ao pagamento do 

indébito e ainda aos danos morais. 7. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. DECIDO. 8. Trata-se de Ação Declaratória de c/c indenização por 

danos morais, com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada 

em que TELMA RAMALHO COSTA move em face de BANCO BMG CARD, 

partes devidamente qualificadas nos autos, conforme relatório acima. 9. 

Para a concessão da tutela de urgência antecipada, é necessário o 

preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano. 10. A probabilidade do direito consubstancia-se 

através dos extratos da folha de pagamento da autora (ID. 10220722) 

onde resta caracterizado que os descontos vêm sendo realizados 

regularmente, bem como pela juntada do contrato que originou o débito ora 

discutido (ID 10220716), onde, a priori, se denota que o contrato foi 

assinado sem o preenchimento de informações importantes. 11. Quanto ao 

perigo de dano fica configurado no prejuízo que pode ser causado ao 

autor em se aguardar o julgamento definitivo da ação, tendo em vista os 

efeitos dos descontos que estão sendo realizados, mensalmente, em seu 

benefício. 12. De outro modo, a qualquer tempo, e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, sem 

qualquer prejuízo à parte requerida, que poderá reaver seu crédito com a 

continuidade dos descontos em folha. 13. Neste esteio, diante da 

presença simultânea da “probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, 

necessários tutela de urgência antecipada, é de ser deferida a liminar. 14. 

Ante o exposto, defiro a LIMINAR para determinar que a requerida 

SUSPENDA a cobrança dos descontos referente ao contrato do cartão de 

crédito nº 5313xxxxxxxx1011, que estão sendo descontadas 

mensalmente no benefício da requerente, sob pena de multa diária, que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 497 do CPC. 15. 

Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da prova, 

em favor da parte autora, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da 

parte requerida. 16. Defiro a PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO, devendo ser 

aposto o alerta junto ao sistema PJE. 17. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335), 18. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 20/03/2018, às 14h40min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. 

Ressalto que o extenso lapso temporal entre a designação e a realização 

da audiência se dá em virtude da decisão proferida pelo Diretoria deste 

Fórum, que orientou a Central de Mandados a não receber os mandados 

com Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o 

cumprimento. 21. Consigne, ainda, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 22. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil. 23. No tocante à 

inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, 

do CDC, eis que a autora é a parte hipossuficiente da relação. 24. 

Gratuidade da Justiça, deferida em sede de Agravo de Instrumento. 25. 

Intimem-se. 26. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008479-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSME FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008479-83.2017.8.11.0002 REQUERENTE: COSME FRANCISCO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Decretação de Nulidade de Negócio Jurídico e de Débitos c/c 

Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência, 

promovida por COSME FRANCISCO DA SILVA, em face de BANCO DO 

BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, o 

requerente, que em meados de julho de 2000, juntamente com mias uma 

centena de famílias, foi assentado em um lote, de n. 78, do Assentamento 

Capão das Antas, no Município Nossa Senhora do Livramento-MT. 3. 

Dessa forma, assim como as demais famílias assentadas, em 200/2001 o 

requerente realizou com a instituição financeira uma Nota de Crédito Rural, 

objetivando o recebimento do valor de R$ 11.999,89 (onze mil novecentos 

e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), como incentivo do 

Governo Federal para investir no lote rural por ele recebido no 

Assentamento Capão das Antas. 4. Afirma que a Nota de Crédito Rural 

fora levada ao assentamento e assinada de forma precária, sem qualquer 
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informação técnica sobre as cláusulas contratuais prestada pelo banco. 5. 

Todavia, o requerente informa que, apesar de não ter recebido qualquer 

valor proveniente da Nota de Crédito, acabou por pagar algumas parcelas 

de tal empréstimo, a fim de se evitar restrições sem seu nome. 6. No 

entanto, fora surpreendido com a inscrição de seu nome na DÍVIDA ATIVA 

DA UNIÃO, no valor de R$ 9.757,38 (nove mil setecentos e cinquenta e 

sete reais e trinta e oito centavos), proveniente do empréstimo 

anteriormente citado, valor, este, que afirma nunca ter sido creditado ou 

repassado, seja em espécie, seja em benfeitorias, equipamentos, 

maquinários ou outra ajuda do banco. 7. Esclarece que a instituição 

financeira abriu uma conta corrente em seu nome, para que fosse 

creditado o valor empréstimo, mas que não assinou qualquer documento 

específico para abertura dessa conta corrente, não lhe forneceram 

cartão, nem, tampouco, creditaram o valor do empréstimo. 8. Por esta 

razão, pugna pela concessão da tutela de urgência objetivando que a 

instituição requerida seja compelida a excluir seu nome da Dívida Ativa da 

União. 9. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 10. 

Trata-se de Ação de Decretação de Nulidade de Negócio Jurídico e de 

Débitos c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de 

Urgência, promovida por COSME FRANCISCO DA SILVA, em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, 

conforme relatório acima. 11. Para a concessão da Tutela de Urgência é 

necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300 do CPC. 12. No caso em comento, 

verifico que não estão presentes os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito invocado, uma vez que não há nos autos 

evidências de que o crédito de fato não fora disponibilizado ao requerente. 

13. Ademais, o contribuinte que tiver débitos inscritos em dívida ativa da 

União tem seus dados incluídos no Cadastro Informativo de Créditos não 

Quitados do Setor Público Federal – CADIN, sendo que a competência para 

administrar as inclusões e baixas relativas aos nomes de inadimplentes é 

da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o que, a princípio, afasta a 

competência da Justiça Estadual para apreciar a tutela de urgência 

requerida pelo autor. 14. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, neste 

momento processual, a probabilidade do direito invocado para que possa 

conceder-lhe liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela, razão pela 

qual INDEFIRO seus pedidos. 15. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335), 16. Deverá, ainda, ser consignada no mandado 

a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 17. 

Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 22/03/2018, às 14h00min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 18. Consigne, ainda, que caso o 

réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 19. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 20. No tocante à inversão do ônus da prova, DEFIRO o 

pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, eis que a autora é a parte 

hipossuficiente da relação. 21. Defiro a gratuidade processual em favor do 

autor, nos termos do art. 98 do CPC. 22. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004870-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS KOVALSKI DA CRUZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004870-92.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: CARLOS KOVALSKI DA CRUZ Vistos. .. 1. Recebo a inicial posto que 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com 

o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 3. 

Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com fulcro no artigo 334 do CPC, 

designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 01/03/2018, às 

14h40min, consignando no mandado a advertência de que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, 

§8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 7. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento 

8. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007955-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMIVANIA DE SOUZA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007955-86.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A RÉU: NEIMIVANIA DE SOUZA - ME Vistos. 1. Recebo a inicial 

posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. 2. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão 

de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 3. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com 

fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 06/03/2018, às 14h40min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso 

o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 7. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 
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designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento 8. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004120-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA BRANDAO GOUVEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO- 05 DIAS 

Certifico que em cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, para que, em 

05(cinco) dias, providenciem o a juntada do comprovante de deposito do 

acordo judicial. Nada mais. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002770-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE DIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais. Paulo Pedro Francisco dos 

Santos Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006380-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BALBOA (EXECUTADO)

M. BALBOA PREST. SERV. REDUTORES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais. Paulo Pedro Francisco dos 

Santos Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006285-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.E.TSURU - ME (EXECUTADO)

ANDERSON EVANGELISTA TSURU (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006224-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KORNEWYLIMAS CAMPOS SALTE (EXECUTADO)

KORNEWYLIMAS CAMPOS SALTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais. Paulo Pedro Francisco dos 

Santos Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003051-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALACIR BENEDITO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. Paulo Pedro F. dos Santos Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006760-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA KAROLINY DE SOUZA FORTES - ME (EXECUTADO)

BRUNA KAROLINY DE SOUZA FORTES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 
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disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006429-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.N.BRINGEL EIRELI - ME. - ME (EXECUTADO)

TANIA APARECIDA SPESSATTO (EXECUTADO)

MARCELO NOGUEIRA BRINGEL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008993-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL BIKE E MOTOS COM. DE BICICLETAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT Intimação do autor, para 

que, em cinco dias, efetuar o complemento da diligência do Oficial de 

Justiça. Várzia Grande, 11 de janeiro de 2018. ADELIA DE SOUZA 

GERMANO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008993-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL BIKE E MOTOS COM. DE BICICLETAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 

dias/COMPLEMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: IDEAL BIKE E MOTOS COM. DE BICICLETAS LTDA - ME 

Várzea Grande MT, 12 de janeiro de 2018 Cumprindo o disposto no 

Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade 

de intimar o advogado da parte autora, para que em 05(cinco) dias, 

DEPOSITAR O COMPLEMENTO DAS DILIGÊNCIAS DO OFICIAL, conforme 

certidão juntada nos autos da oficial de Justiça no valor de R$ 1.590,00 

(hum mil quinhentos e noventa reais). PAULO PEDRO FRANCISCO DOS 

SANTOS Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006234-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO (EXECUTADO)

OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO (EXECUTADO)

SUPERMERCADO TREVAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006387-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO (EXECUTADO)

ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003583-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILELA E TROMBETTA LTDA - ME (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001832-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO PIRES MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003175-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001817-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006082-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO ADAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006082-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO ADAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007584-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais. Paulo Pedro Francisco dos 

Santos Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003838-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONI BERNARDES CORREA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000426-50.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO BENEDITO ROSA FONTES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003079-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)
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GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO SANTOS LIMA 69246815149 (EXECUTADO)

JOSE MARCIO SANTOS LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003082-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES APRINIO DA GUIA (EXECUTADO)

FERNANDES APRINIO DA GUIA 93951124172 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003348-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DIAS DO PRADO (EXECUTADO)

JOSE CARLOS DIAS DO PRADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003704-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTIAGO FRISON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002023-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO FABIO OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002023-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO FABIO OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001189-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANE SANTANA DA SILVA EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003565-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIL GONCALVES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 
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05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003565-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIL GONCALVES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003898-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

F.D. ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004187-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARA SEU BEM ESTAR E SAUDE - COMERCIO DE COLCHOARIA LTDA - 

ME (EXECUTADO)

ELAYNE KARINE LUCAS VINHAL (EXECUTADO)

WELLINGTON MARQUES VINHAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001813-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON SOUZA RONDON - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001741-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DIAS (EXECUTADO)

LJDIAS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001739-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANIA VERUSKA CARNEIRO SANTIAGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002964-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO ASSUNCAO E SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005543-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON LEITE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003138-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON RAMOS FERNANDES (EXECUTADO)

J. R. FERNANDES & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

JACKSON BENEDITO RAMOS FERNANDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000269-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DE ALMEIDA COSTA (EXECUTADO)

SUPERMERCADO DE MORAES LTDA - ME (EXECUTADO)

GILSON LEMES DE MORAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005445-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANE SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004156-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M LEITE EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARA RUBIA DE OLIVEIRA LEITE (EXECUTADO)

MAKSUES LEITE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004188-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CESAR CAMPOS VICTOR DA SILVA (EXECUTADO)

R.C.C VICTOR DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004415-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DOS SANTOS DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004770-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIFFERENT MODA TRANSADA EIRELI - ME (EXECUTADO)

ROSA MARIA BERTOLLO (EXECUTADO)

VILMAR BERTOLLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 
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05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004692-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYSA NUNES FELFILI ZILIANI (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO ZILIANI (EXECUTADO)

CAZ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA ME - ME (EXECUTADO)

JOSE ALVES DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002767-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. S. LUCIO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002783-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D.J COMERCIO DE CARNES LTDA - ME (EXECUTADO)

UARACY BEZERRA BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005486-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANEILSON VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004790-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO HENRIQUE BEGAS COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001733-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EPAMINONDAS BATISTA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000772-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003509-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY DE SOUZA ANDRADE PAULA DE ALMEIDA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004813-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR HENRIQUE NETO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004554-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REPET COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOCIMAR DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004787-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA RODRIGUES LIMEIRA (EXECUTADO)

DOM GUINCHO E AUTO SOCORRO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

LIZZIANE PAIM ASSUNCAO RAMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003405-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANGELO CAPUTI (EXECUTADO)

ROBUSTO SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001900-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIOVANE CAMPOS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004993-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO (EXECUTADO)

OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO (EXECUTADO)

SUPERMERCADO TREVAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005132-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

ELIZABETH MARQUES WAGNER (EXECUTADO)

JOSE CARLOS WAGNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004723-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HENRIQUE BICA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004723-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HENRIQUE BICA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004723-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HENRIQUE BICA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004889-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

MARIA IRACI DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004890-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE CUBAS GAMA (EXECUTADO)

VANDECLEI PETRONILO GAMA (EXECUTADO)

MJ COMERCIO DE RODAS E PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004751-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA CALZOLARI (EXECUTADO)

SUPERMERCADO HOHANA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 12 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005422-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIZ MARQUES MORAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004609-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRLAN ZEITOUN (EXECUTADO)

ZEITOUN & ZEITOUN LTDA - ME (EXECUTADO)

ITAMAR ZEITOUN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006167-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JULIANO DOS SANTOS VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002647-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSONCIONE DE SOUSA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002631-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON COELHO ANASTACIO (EXECUTADO)

ALYSSON COELHO ANASTACIO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004241-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA 69119937172 

(EXECUTADO)

MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004422-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON TIMON VICENTINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005464-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA CLEOTILDES PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001006-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAELCO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 
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art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003765-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZANILTON APARECIDO GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007016-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENIL BISPO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002030-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI GONCALVES DIAS (EXECUTADO)

JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008606-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA KELLI EVANGELISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008606-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA KELLI EVANGELISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008606-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA KELLI EVANGELISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008606-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA KELLI EVANGELISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1067 de 1153



Processo Número: 1001565-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE CRISTINA BENDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005487-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

E. S. DA SILVA & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003961-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIEL GARCIA FRANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003002-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS SAMPAIO CUSTODIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003014-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO SANTANA MEDEIROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000138-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREIOS IMIGRANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

JOANICE BARBOSA LIMA GUEDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000138-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREIOS IMIGRANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

JOANICE BARBOSA LIMA GUEDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001032-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

CAROLINE DOS REIS SANTOS OAB - SP373736 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR FERREIRA BRANDAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 
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05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001032-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

CAROLINE DOS REIS SANTOS OAB - SP373736 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR FERREIRA BRANDAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003876-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR RESMINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003977-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME APARECIDO DO PRADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003977-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME APARECIDO DO PRADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003977-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME APARECIDO DO PRADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006666-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EVANGELISTA ARAUJO SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008398-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS SANTANA LEMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008398-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 
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(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS SANTANA LEMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008398-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS SANTANA LEMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001218-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL LOURENCO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005250-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003200-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA GOIVINHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT Intimação da parte 

autora para levantamento dos depósitos, bem como, querendo, impugnar a 

contestação ofertada pelo requerido. 15 de janeiro de 2018 ADELIA DE 

SOUZA GERMANO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007610-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J C TAVARES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT Intimação do autor, para 

que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial de Justiça na conta única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, 

linck emissão de guias, diligências. 16 de janeiro de 2018 ADELIA DE 

SOUZA GERMANO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003231-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON JONATHAN PIMENTEL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA PAR MANIFESTAR-SE NOS AUTOS QUANTO A 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002988-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A DE S LACERDA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WAGNER MACIEL DA FONSECA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002988-95.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: A DE S 

LACERDA JUNIOR - ME Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de A. DE S. LACERDA JUNIOR – ME, 

partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Deferida a liminar, o veículo 

descrito na inicial foi apreendido em mãos do terceiro, consoante se infere 

do auto de busca e apreensão e depósito lançado no ID 10769766. 3. Na 

sequência (ID 10901986), comparece o terceiro WAGNER MACIEL 

FONSECA JUNIOR para informar que adquiriu do requerido o veículo objeto 

do contrato, conforme recibo de transferência juntado aos autos. Informa 

ainda que realizou acordo com a instituição financeira, conforme termo de 

acordo anexado aos autos através do ID 10902604, pedindo, ao final, a 

restituição do veículo e a homologação do acordo. 3. Perscrutando os 
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autos, vejo que o terceiro Wagner Maciel Fonseca Junior, embora tenha 

comprovado a sua condição de comprador do veículo, não possui 

legitimidade passiva para postular em nome da requerida, tal como 

apresentado no termo de acordo anexado aos autos. 4. Com efeito, não é 

passível de homologação o acordo que não esteja devidamente assinado 

por alguma das partes, no caso presente, a requerida A. DE S. LACERDA 

JUNIOR – ME. Conforme se vê do referido documento, o acordo foi 

assinado somente pelo patrono do terceiro Wagner Maciel Fonseca Junior, 

que repiso, não tem legitimidade para postular nos autos. 5. Posto isso, 

deixo de acolher o pedido de homologação e restituição do veículo e 

concedo à parte interessada o prazo de 05 (cinco) dias para que junte, se 

for o caso, procuração em nome da requerida, conferindo poderes, a 

quem de direito, para assinar o referido termo de acordo e anuindo com a 

restituição do veículo ao terceiro interessado. 6. Após, venham-me os 

autos conclusos para demais deliberações. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002988-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A DE S LACERDA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WAGNER MACIEL DA FONSECA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002988-95.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: A DE S 

LACERDA JUNIOR - ME Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de A. DE S. LACERDA JUNIOR – ME, 

partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Deferida a liminar, o veículo 

descrito na inicial foi apreendido em mãos do terceiro, consoante se infere 

do auto de busca e apreensão e depósito lançado no ID 10769766. 3. Na 

sequência (ID 10901986), comparece o terceiro WAGNER MACIEL 

FONSECA JUNIOR para informar que adquiriu do requerido o veículo objeto 

do contrato, conforme recibo de transferência juntado aos autos. Informa 

ainda que realizou acordo com a instituição financeira, conforme termo de 

acordo anexado aos autos através do ID 10902604, pedindo, ao final, a 

restituição do veículo e a homologação do acordo. 3. Perscrutando os 

autos, vejo que o terceiro Wagner Maciel Fonseca Junior, embora tenha 

comprovado a sua condição de comprador do veículo, não possui 

legitimidade passiva para postular em nome da requerida, tal como 

apresentado no termo de acordo anexado aos autos. 4. Com efeito, não é 

passível de homologação o acordo que não esteja devidamente assinado 

por alguma das partes, no caso presente, a requerida A. DE S. LACERDA 

JUNIOR – ME. Conforme se vê do referido documento, o acordo foi 

assinado somente pelo patrono do terceiro Wagner Maciel Fonseca Junior, 

que repiso, não tem legitimidade para postular nos autos. 5. Posto isso, 

deixo de acolher o pedido de homologação e restituição do veículo e 

concedo à parte interessada o prazo de 05 (cinco) dias para que junte, se 

for o caso, procuração em nome da requerida, conferindo poderes, a 

quem de direito, para assinar o referido termo de acordo e anuindo com a 

restituição do veículo ao terceiro interessado. 6. Após, venham-me os 

autos conclusos para demais deliberações. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416528 Nr: 20206-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, retire a carta precatória para 

cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 392055 Nr: 6597-74.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILZE LARA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE PAULA COSTA 

CAMPOS - OAB:15763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

1. Defiro a expedição de alvará para o levantamento de 50% dos 

honorários periciais na conta informada pelo Perito em fls. 172.

2. No mais, aguarde-se a juntada do laudo pericial, oportunidade que a 

senhora Gestora intimará as partes para que no prazo sucessivo de 10 

dias façam vistas e pugnem pelo que entenderem necessário.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 27923 Nr: 6101-70.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VENTURA DE CARVALHO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6106, Vanderley Marcos Paccola - OAB:6.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208972/SP

 Vistos.

1. Defiro a expedição de alvará para o levantamento de 50% dos 

honorários periciais na conta informada pelo Perito em fls. 395.

2. No mais, aguarde-se a juntada do laudo pericial, oportunidade que a 

senhora Gestora intimará as partes para que no prazo sucessivo de 10 

dias façam vistas e pugnem pelo que entenderem necessário.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 56643 Nr: 2623-49.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ODAIR LUIZ WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO BRUNO TEIXEIRA DE 

LIMA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de feito onde as partes se compuseram amigavelmente para 

pôr fim ao litigio.

 2. Em petição retro, a credora informa que houve o integral cumprimento 

do débito e pede a extinção do feito.

3. Pois bem, uma vez satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

 4. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

5. Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

6. P. I. C.

7. Às providências.
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...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387179 Nr: 3411-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE OLIVEIRA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angélica Anai Ângulo - 

OAB:19028/MT

 Vistos.

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifeste nos autos, pugnando que sua inércia incorrerá em 

concordância tácita.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416693 Nr: 20300-72.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSE GONÇALINA LEMES ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323 MT

 Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de prestação de contas (fls. 124/126), nesta 

ação de Busca e Apreensão, tendo-se em vista que o pedido deverá ser 

ajuizado através de procedimento próprio, através de ação de Exigir 

Contas, nos termos do artigo 550 do CPC.

2. No mais, considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça e em nada mais sendo pugnado, arquivem-se os autos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281460 Nr: 175-88.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ANDRASAR LTDA, ANGELO 

DRAUZIO SARRA, JANI ROSA LANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague apenas uma diligência 

do Oficial de Justiça, no bairro 23 de setembro em Várzea Grande-MT, na 

conta eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295874 Nr: 16138-39.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DE OLIVEIRA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ARAUJO - 

OAB:4356-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 Vistos.

1. Conforme certidão de fl. 157, confirmando o trânsito em julgado do feito, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

2. Cumpra-se.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320145 Nr: 16527-87.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR URBANO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente da manifestação que aportou ao feito em fls. 65/65-v.

2. Pois bem. Em que pese o teor da manifestação supracitada, consigno 

que não houve nos autos o deferimento da substituição do polo ativo em 

razão da cessão de créditos, ou seja, válida a intimação do patrono do 

Banco Santander (Brasil) S/A e, tendo em vista a sua desidia, a extinção 

fora a medida adequada ao caso em comento.

3. Aguarde-se o trãnsito em julgado e, em nada sendo requerido, 

arquivem-se.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325991 Nr: 22360-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS-ME, WAGNESIO NOGUEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

FAGUNDES MAGALHÃES - OAB:17567/O

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial manejada por ITAÚ 

UNIBANCO S/A, em desfavor de CARVALHO COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA e WAGNÉSIO NOGUEIRA CARVALHO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. Compulsando os autos, verifico que as partes vieram aos autos 

informar que realizaram um acordo, requerendo sua homologação e a 

suspensão do feito até devido cumprimento.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, SUSPENDO a 

tramitação do feito até o cumprimento do acordo ou manifestação das 

partes, na forma dos arts. 921, I, c/c 313, II, do Código de Processo Civil.

4. Decorridos os prazos estabelecidos no acordo ou eventual 

manifestação das partes, conclusos para deliberações.

5. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 369096 Nr: 18762-90.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. BANCO BRADESCO S/A, qualificado nos autos, propôs a presente 

Ação de Busca e Apreensão, em face de ALEX VIEIRA, também 

devidamente qualificado, visando à apreensão do bem descrito na 

exordial.

 2. O autor veio aos autos informar que realizou um acordo extrajudicial 

com a parte requerida, pugnando sua homologação e consequente 

extinção do feito.

3. Denoto que a referida peça encontra-se assinada pela parte requerida, 

assim, inexistindo a necessidade de sua intimação acerca do acordo 

celebrado.

4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição, honorários conforme pactuado.

6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 406638 Nr: 14921-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA ROSARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: cristiane belinati garcia lopes - 

OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de HELENA 

ROSÁRIO, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas processuais pagas na distribuição deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

8. P. I. C.

9. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 409579 Nr: 16386-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONI DO CARMO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo. Caso reste positiva a busca, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424013 Nr: 24115-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCI VERA WIEBBELLING DE OLIVEIRA, 

MARCUS VINICIOS DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente Ação Monitória, em desfavor de DELCI VERA WIEBBELLING DE 

OLIVEIRA e MARCUS VINICIUS DE CASTRO, ambos também qualificados.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse prosseguimento no feito sob 

pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 4667 Nr: 7620-80.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA DOM BOSCO LTDA, CLAYRTON 

SILVEIRA, ROSA MARIA S. SILVEIRA, MARCELO SILVESTRIN SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2.615/MT, JOSÉ GUILHERME JUNIOR - OAB:2615, MARCELO 

ZANDONADI - OAB:4266/MT

 Vistos.

1. Concedo ao exequente o prazo de 5 dias para que dê o regular 

prosseguimento ao feito.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para que em prazo igual pugne pelo que entender necessário, sob pena 

de extinção.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 99747 Nr: 9215-07.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINÊS MARQUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BARAO - 

OAB:OAB-MT 8313

 Vistos.
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1. Concedo ao autor o prazo de 5 dias para que dê o regular 

prosseguimento ao feito.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para que em prazo igual pugne pelo que entender necessário, sob pena 

de arquivamento.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 207118 Nr: 3131-19.2008.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 Vistos.

1. Em que pese o pedido do autor pugnando pela conversão da ação (fls. 

134/134-v) verifico que, nos termos do acórdão outrora proferido, neste 

momento processual há a eventual ocorrência de prescrição nos autos, 

respeitando-se a causa interruptiva da prescrição ocorrida.

 2 Assim, considerando o que dispõe o parágrafo único do art. 487 do 

Código de Processo Civil, oportunizo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste sobre eventual ocorrência de prescrição nos 

autos.

3. Após, com ou sem manifestação, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 251210 Nr: 10446-30.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY COSTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por ITAÚ 

UNIBANCO S/A, em desfavor de WESLEY COSTA DE OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que sequer fora citada.

4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

8. P. I. C.

9. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291349 Nr: 11070-11.2012.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA APARECIDA SIANO DA SILVA, 

SAULO APARECIDO PAVAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:16414, INALDO XAVIER DA S S NETO - OAB:, MAURO PAULO 

GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056, saionara mari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que já foram expedidos os respectivos Alvarás para o 

Município de Várzea Grande (fls. 207), referente aos débitos tributários 

dos imóveis arrematados, bem como para o exequente (fls. 215), 

referente ao saldo remanescente, expeça-se a Carta de Arrematação dos 

bens imóveis, juntamente com o respectivo Mandado de Imissão na posse.

2. Ressalto que a carta de arrematação a ser expedida deve conter a 

descrição dos imóveis, com remissão às suas matrículas ou individuação 

e aos seus registros, a(s) cópia(s) do(s) auto(s) de arrematação e a 

prova de pagamento do imposto de transmissão (ITBI), que deve ser 

juntada aos autos pelos arrematantes no prazo de 10 (dez) dias.

3. Cumpridas tais providências, tendo em vista o cumprimento dos atos 

deprecados, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

com as cautelas de praxe.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293783 Nr: 13799-10.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON BATISTA ALABARCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por ITAÚ 

UNIBANCO S/A, em desfavor de ARILSON BATISTA ALABARCES, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que sequer fora citada.

4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

8. P. I. C.

9. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293909 Nr: 13948-06.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEMIR QUEIROZ MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGÉLICA A. GONÇALVES - OAB:9.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por BANCO ITAÚ UNIBANCO 

S/A, em desfavor de HILDEMIR QUEIROZ MONTEIRO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. O autor, em petitório de fls. 74/75, veio aos autos informar que realizou 

um acordo extrajudicial com a parte requerida, pugnando sua 

homologação e consequente extinção do feito.

3. Denoto que a referida peça encontra-se assinada pela parte requerida, 

assim, inexistindo a necessidade de sua intimação acerca do acordo 

celebrado.

4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.
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5. Custas pagas na distribuição, honorários conforme pactuado.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315430 Nr: 11753-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO MECÂNICA DE CARRETAS 

LTDA, ROMALDO FRANCISCO CAMARGO, EDILEUSA SANTANA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo. Caso reste positiva a busca, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318320 Nr: 14696-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE LIVRO ABERTO LTDA - 

EPP, TANIA SCARRONE DE SOUZA, DOMINGOS SERGIO BARRETO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: kristianne rolim leite godoy 

- OAB:15.345

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do executado DOMINGOS SÉRGIO BARRETO DA 

SILVA, qualificado nos autos, para liberação do valor de R$ 1.360,20 (mil 

trezentos e sessenta reais e vinte centavos), que fora objeto de 

constrição online, através do Sistema Bacenjud, conforme se depreende 

do extrato de fls. 80/81.

2. Alega que os valores são provenientes de seus proventos de 

aposentadoria, bem como de comissão pela venda de seus livros, sendo, 

portanto, impenhoráveis.

3. Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

4. Trata-se de pedido do executado DOMINGOS SÉRGIO BARRETO DA 

SILVA, qualificado nos autos, para liberação de R$ 1.360,20 (mil trezentos 

e sessenta reais e vinte centavos), que fora objeto de constrição judicial 

pelo sistema BACENJUD, conforme relatório acima.

6. Analisando o feito, verifica-se que fora determinada a penhora de 

valores existentes nas contas dos executados, sendo verificado a 

existência do valor de R$ 1.360,20 (mil trezentos e sessenta reais e vinte 

centavos), na conta do executado Domingos Sérgio Barreto da Silva, 

conforme se depreende da decisão de fls. 78 e do extrato de fls. 79/81.

7. Pois bem. O artigo 833, IV, do CPC é taxativo ao estabelecer a 

impenhorabilidade dos vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, 

as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os 

pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade 

de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os 

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

8. Todavia, o executado que sofrer a constrição deve comprovar que o 

saldo bloqueado se enquadra no rol previsto no artigo 833 do CPC.

 9. No caso dos autos, o executado colacionou o extrato bancário de fls. 

100 e a cópia da capa de um livro às fls. 101.

10. Após detida análise do extrato, verifica-se que o saldo existente à 

época do bloqueio judicial não era exclusivamente proveniente dos 

proventos de aposentadoria do executado, visto que no dia 16/11/2017, 

este recebeu um crédito no valor de R$ 1.364,20 (mil trezentos e sessenta 

e quatro reais e vinte centavos), valor sobre o qual, fora realizado o 

bloqueio.

12. Assim, conclui-se que não houve bloqueio sobre sua aposentadoria.

13. Quanto à alegação de que o crédito era proveniente da venda dos 

seus livros, verifico que há uma fragilidade probatória, visto que a cópia 

juntada às fls. 101 não é hábil para comprovar o alegado pelo executado, 

razão pela qual, indefiro o pedido de fls.97/99.

14. Na sequência, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente 

manifestar nos autos, requerendo o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito.

15. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

16. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320966 Nr: 17370-52.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO AGENOR COLOMBO, AUGUSTO 

AGENOR COLOMBO JUNIOR, NEIVA THEREINHA COLOMBO, CLARA 

KUMIKO KOBAYASHI COLOMBO, ARCENDI COLOMBO, REALDA IGNEZ 

COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a constituição de novos patronos pelo autor, determino 

para que a senhora Gestora proceda ao castramento dos mesmos.

2. Concedo ao exequente o prazo de 10 dias para vistas dos autos, bem 

como para que posteriomente em 5 dias dê o regular prosseguimento ao 

feito.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para que em prazo igual pugne pelo que entender necessário, sob pena 

de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326098 Nr: 22458-71.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALESIO VENTURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO TESHEINER CAVASANI - 

OAB:71.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO VOLKSWAGEN S/A, qualificado nos autos, propôs a presente 

Ação de Busca e Apreensão, em face de SALESIO VENTURI, também 

devidamente qualificado, visando à apreensão do bem descrito na 

exordial.

 2. O autor veio aos autos informar que realizou um acordo extrajudicial 

com a parte requerida, pugnando sua homologação e consequente 

extinção do feito.

3. Denoto que a referida peça encontra-se assinada pela parte requerida, 

assim, inexistindo a necessidade de sua intimação acerca do acordo 

celebrado.

4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição, honorários conforme pactuado.
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6. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, certifique-se 

do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327296 Nr: 23620-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATOS - 

OAB:8920-B

 Vistos.

1. Intime-se o requerido ora exequente Junior Rodrigues dos Santos para 

que no prazo de 5 dias pugne pelo que entender necessário.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 330476 Nr: 26758-76.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELBERSON BARBOSA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por JOELBERSON 

BARBOSA DE CAMPOS, em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Defiro o levantamento de valores depositados nos autos, em favor do 

requerido, mediante alvará, comunicando-se a parte, pessoalmente, 

acerca da transferência realizada.

5. Sem custas em razão da gratuidade deferida. Honorários advocatícios 

conforme pactuado.

6. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 422195 Nr: 23161-31.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CRED. FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PASQUALI PARISE 

- OAB:155574, MARCIO RIBEIRO ROCHA - OAB:13.281/O-MT

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por ANTÔNIO JOSÉ 

DA SILVA, em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 2. O requerido, em petitório retro, veio aos autos informar que realizou um 

acordo extrajudicial com o requerente, pugnando sua homologação e 

consequente extinção do feito.

3. Denoto que a referida peça encontra-se assinada pelo causídico da 

parte requerente, assim, inexistindo a necessidade de sua intimação 

acerca do acordo celebrado.

4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição, honorários conforme pactuado.

6. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, certifique-se 

do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433944 Nr: 3405-02.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC - PRIMO ROSSI ADMINSITRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231.747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça, no bairro 13 de setembro em Várzea Grande-MT, na conta 

eletrônica do Tribunal de Justiça, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de 

guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 513543 Nr: 20817-09.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSARARAS LTDA - EPP, MÁRCIO LUIZ 

APPOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O requerente informou às fls. 13/14 que, por um equívoco, na presente 

Carta Precatória constaram apenas dois requeridos a ser citados, tendo o 

requerente solicitado ao Juízo deprecante a necessária retificação para 

inclusão do terceiro requerido.

2. Todavia, houve a expedição de uma nova Carta Precatória, com a 

inclusão do terceiro requerido, que fora distribuída a este Juízo sob o n. 

22628-04.2017.811.0002 (Código 516646).

3. Pois bem. Considerando a expedição de nova Carta Precatória, com a 

inclusão de todos os requeridos, a devolução da presente missiva é a 

medida que se impõe.

4. Dessa forma, devolva-se a presente missiva sem cumprimento ao Juízo 

de origem, com as nossas homenagens.

5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 200911 Nr: 11532-41.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTENCIR JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTENCIR JOSÉ DA SILVA - 

OAB:8667/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por 

VALTENCIR JOSÉ DA SILVA, em desfavor DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA.

2. Consoante se depreende dos autos, iniciada a fase de cumprimento de 

sentença, o executado compareceu e efetuou o pagamento do débito 

referente aos honorários advocatícios, requerendo assim, a extinção do 

feito pelo pagamento do débito.

3. Devidamente intimado, o credor se manifestou pela concordância dos 

valores depositados.

 4. Assim, satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é medida 

que se impõe.

 5. Por conseguinte, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

6. Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

8. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 243561 Nr: 4680-93.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUZ & PEREIRA LTDA - ME, MARIA JOSÉ DA 

CRUZ, FERNANDO LOPES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo ao exequente o prazo de 5 dias para que dê o regular 

prosseguimento ao feito.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para que em prazo igual pugne pelo que entender necessário, sob pena 

de extinção.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290309 Nr: 9915-70.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CASSIO ROMANZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:17750/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação Monitória proposta por BANCO ITAUCARD S/A, em 

desfavor de ANDERSON CÁSSIO ROMANZINI, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

8. P. I. C.

9. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298455 Nr: 18989-51.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO GALDINO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

devidamente qualificado nos autos, propôs a presente Ação de Execução 

de Título Extrajudicial, em face de MÁRCIO GALDINO DA SILVA SANTOS, 

também qualificado.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301516 Nr: 22249-39.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALESIO VENTURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO TESHEINER CAVASSANI - 

OAB:71318/SP

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico que, no acordo firmado entre as partes, 

embora assinada por ambas, a assinatura do requerido se deu “Por 

Procuração”, sendo tal procuração não anexada aos autos, tornando, 

nesse momento processual, impossível a sua homologação.

2. Isto posto, concedo às partes, o prazo de 5 (cinco) dias, para 

regularização do acordo extrajudicial supra, para sua posterior 

homologação.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 330227 Nr: 26518-87.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SACHA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME, 

ADRIELA DO NASCIMENTO CORTEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO SANTANDER BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, 

propôs a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de 

SACHA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME e ADRIELA DO 

NASCIMENTO CORTEZ, ambos também qualificados.
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 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 330476 Nr: 26758-76.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELBERSON BARBOSA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS 

NO PRAZO DE CINCO DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 402627 Nr: 12753-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAILAN AMARAL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, retire a carta precatória para 

cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 435570 Nr: 4384-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SANTANA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:OAB/MT 11.238-B, DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, GIANOTTI A MORAES GOMES - OAB:18216, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente das manifestações de fls. 65/66-v e 68.

2. Pois bem. Acerca do pedido de justiça gratuita por parte do requerido, 

consigno a impossibilidade do deferimento deste pedido, vez que não se 

enquadra nas hipóteses previstas no artigo 99 do Código de Processo 

Civil, assim, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita e concedo 

o prazo de 15 dias para que o requerido pague o valor da condenação.

3. No mais, acerca do pedido do autor, considerando o teor desta decisão, 

aguarde-se o prazo supra e, em caso de não pagamento, venha o autor 

pugnar pelo que entender necessário.

4. Intime-se a Defensoria Pública Estadual.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 374855 Nr: 22911-32.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CRED. FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO EDMUNDO COSTA MARQUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090 - A, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:13577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 278116 Nr: 21724-91.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B A INDÚSTRIA E COMÉRCIO P Q LTDA, 

ANDRÉ AMÉRICO MARQUES GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 278586 Nr: 22211-61.2011.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. S. DA ROCHA FREITAS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:4466/MS

 Vistos.

.

1. Compulsando os presentes autos de Embargos à execução, vejo que 

os mesmos já alcançaram a sua finalidade no tocante ao pedido inicial, 

com a nulidade da citação do executado, pela via editalícia.

2. Desta feita, a manutenção do apensamento deste feito à ação de 

execução não se mostra mais necessária, devendo haver o 

desapensamento para otimização do processo.

3. No impulso do processo, remetam-se os autos com vistas à Defensoria 

Pública afim de que se manifeste acerca do cálculo dos honorários de 

sucumbência apresentado às fls. 162, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Após, venham-me conclusos para deliberações, em especial quanto ao 

pedido de cumprimento de sentença requerido pela Defensoria Pública às 

fls. 30/32.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 324305 Nr: 20702-27.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VANDERLEI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague a diligência 

do Oficial de Justiça na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 352775 Nr: 17853-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A

 Certifico que em cumprimento ao disposto no provimento 56/2007 do CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

executada, para que no prazo de 5 (cinco) dias, informe nos autos os 

dados bancários para efetiva devolução dos valores pagos em 

duplicidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 389101 Nr: 4788-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE TEODORO 

LAMPIER - OAB:OAB/MT16.786/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

.

1. Consoante se infere dos autos, foi certificado às fls. 49 o decurso do 

prazo do exequente/embargado para manifestação nos presentes autos.

2. Todavia, vejo que a decisão de fls. 48 incorreu em equívoco ao 

determinar a intimação do exequente, ao invés da citação, já que se trata 

de Ação de Embargos de Terceiro, com previsão no art. 679 do CPC.

3. Desta feita, chamo o feito à ordem para determinar a citação do 

embargado, para, nos termos do artigo 679 do CPC, querendo, contestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se como 

verdadeiros os fatos articulados pelo embargante (art. 344 do CPC).

4. Torno sem efeito a certidão de fls. 49.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266560 Nr: 5537-08.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S\A - MT FOMENTO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13877/MT, MARCELA REGINA A. FREITAS - OAB:9.454/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3056

 Intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282292 Nr: 1072-19.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA TEIXEIRA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos.1. Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da 

Direção do Foro desta Comarca, que estabeleceu a competência deste 

Juízo de Direito Bancário, verifico que a lide apresentada se enquadra na 

exclusão desta competência, prevista no artigo 3º, §2º, do referido 

dispositivo, que transcrevo a seguir:“Art. 3º (...)§2º - Excluem-se da 

competência dessa unidade as ações de competência de reparação de 

danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de 

dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil”. [...] .5. 

Dessa forma, remetam-se os autos ao juízo de origem. 6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307903 Nr: 3844-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SABATINI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A

 Vistos.

.

1. À secretaria para juntada de documentos pendentes, segundo se infere 

do sistema apolo.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326331 Nr: 22690-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLAINE OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NRTO - OAB:4.340-B

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 381463 Nr: 27852-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CALAZAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias, acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 409979 Nr: 16609-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGMAR LEONEL PINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:OAB/SP157.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416170 Nr: 20006-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MARCELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias, acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 436432 Nr: 4859-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L CAMPOS NEVES CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293147 Nr: 13086-35.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ OTAVIO MAFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 Certifico que em cumprimento ao disposto no provimento 56/2007 do CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca dos 

documentos carreados aos autos pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302849 Nr: 23741-66.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça, no bairro que está nos autos, na conta única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de 

guias, diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304009 Nr: 24960-17.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVERCINA MARIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DOS SANTOS - 

OAB:14363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281/O-MT

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido da requerida para levantamento de supostas 

importâncias depositadas nos autos, argumentando, em síntese, que tais 

valores lhe pertencem, pois, não fizeram parte do acordo entabulado nos 

autos revisionais nº 16189-50.2012.811.0002, cód. 295913 (Número 

antigo 892/2012).

2. Oficiado ao Departamento de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário, foi 

informado às fls. 108, que referidos valores foram levantados mediante a 

expedição de alvarás judiciais, nos autos Revisionais nº 892/2012, 

conforme se verifica dos extratos juntados às fls 108vº/110vº.

3. Pois bem. Conforme se dessume dos autos, não há qualquer valor a ser 

levantado nestes autos. Com efeito, todos os recibos juntados nestes 

autos pertencem aos autos da ação revisional (número antigo 892/2012). 

Ademais, o requerido não trouxe aos autos outros recibos que possam 

demonstrar o contrário, motivo pelo qual, deixo de acolher seu pedido.

4. No tocante ao mérito, vejo que as partes chegaram a um consenso, cujo 

acordo foi devidamente homologado por este juízo às fls. 92, estando o 

feito suspenso aguardando a informação de cumprimento do referido 

acordo.

5. Todavia, em análise aos autos revisionais acima mencionados, verifico 

que o mesmo foi devidamente extinto e arquivado em razão do 

cumprimento do acordo entabulado.

6. Assim sendo, uma vez cumprida a obrigação, a extinção do presente 

feito é a medida a ser tomada.

7. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

8. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

9. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

10. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313916 Nr: 10141-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGERIO FIGUEIREDO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:150793-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 
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Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313921 Nr: 10146-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL MORAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:150793-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317072 Nr: 13435-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CÉZAR BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça, no bairro que está nos autos, na conta única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de 

guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327129 Nr: 23458-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENILDO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 346118 Nr: 12703-86.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 352775 Nr: 17853-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos, verifico que o executado efetuou o depósito da 

condenação dos honorários em duplicidade, sendo um no valor de T$- 

1.771,71 e outro no valor de R$- 2.315,23, sendo que o último depósito 

atendeu ao valor pretendido pelo exequente em seu pedido de 

cumprimento de sentença laborado às fls. 96/98.

2. Além disso, antes mesmo dos depósitos realizados pelo executado, 

este juízo realizou o bloqueio nos ativos financeiros da instituição 

financeira, no valor de R$- 2.315,23 (fls. 101).

3. Posto isso, considerando o decurso de prazo do executado para 

impugnação ao cumprimento de sentença, determino o levantamento do 

valor depositado pelo executado (fls. 105) em favor do exequente, na 

conta indicada às fls. 96/97.

4. Além do mais, uma vez caracterizado o excesso de execução ocorrido 

nos autos, determino a imediata devolução do valor depositado às fls. 

103/104, em favor da instituição financeira, cujos dados bancários 

deverão ser informados nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Procedo, ainda, a liberação dos valores bloqueados, via Bacenjud, na 

conta da instituição financeira, consoante extrato que ora se junta.

6. Por fim, DECLARO EXTINTO o presente processo, conforme dispõe o 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

integralmente satisfeita a obrigação.

7. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

8. P. I. C.

9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 397843 Nr: 10171-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 410303 Nr: 16793-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVERSINA BATISTA DE QUEIROZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416207 Nr: 20032-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 419224 Nr: 21626-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARME SERVICOS DE PROMOCAO DE 

VENDAS LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 420684 Nr: 22369-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERNIVALDO JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO PASCHOAL 

FIGUEIRA PERES - OAB:12554

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 426988 Nr: 25674-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE APARECIDA GARCIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 447270 Nr: 10568-33.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAN DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, PLUMA NATIVA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 296981 Nr: 17367-34.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH NUNES DE SIQUEIRA EPP (GASPAR MÁQUINAS E 

BOMBAS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14305/MT, FABRICIO TORBAY GORAYB - OAB:6351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribuna.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318376 Nr: 14745-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA AREDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 Vistos.

.

1. Uma vez certificada a inércia do requerido (fls. 310vº), no tocante à 

intimação de fls. 302, determino a transferência dos valores depositados 

nos autos, a título de purgação de mora, em favor da instituição financeira, 

mediante a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, na conta indicada às fls. 

303.

2. Quanto aos honorários de sucumbência, embora intimado às fls. 302, o 

devedor deixou transcorrer o prazo para cumprimento da obrigação (fls. 

310vº).

3. No mais, concedo ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias, após a 

expedição do alvará judicial, para que apresente a nova planilha de 

débitos descontando-se os valores a serem levantados em seu favor.

4. Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319325 Nr: 15705-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL KARNOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑES - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:OAB/MT 4.903

 Vistos.

1. Nos termos do artigo 485, §4º, do CPC, intime-se o requerido para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do pedido de desistência 

do autor, consignando que seu silêncio importará em concordância tácita.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

3. Às providências.

...

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329094 Nr: 25419-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E B RIBEIRO DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA GOMES - 

OAB:84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 25419-82.2013.811.0002 Código 329094

ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO DO AUTOR:Thiago de Siqueira Batista Macedo e Maria Lucia 

Gomes

PARTE RÉQUERIDA: E B RIBEIRO DA SILVA - ME

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO REQUERIDO, E B RIBEIRO DA 

SILVA - ME, CNPJ 10143896000111, em conformidade com o despacho 

abaixo transcrito e com a petição inicial, como parte integrante deste edital, 

para, querendo, no prazo legal, requerer a PURGAÇÃO DA MORA ou 

CONTESTAR A AÇÃO.

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: 2. A dívida contraída foi de R$ 

20.360,52(Vinte mil e trezentos e sessenta reais e cinquenta e dois 

centavos) para ser pago em 48 prestações fixas, mensais e 

consecutivas, sendo cada uma, no valor de R$ 688,78(seiscentos e 

oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), iniciando-se em 5/5/2010 e 

com término para 5/4/2014. 3. Em garantia da divida assumida, o 

financiado transferiu ao Banco o domínio resolúvel e a posse indireta do 

bem descrito e individualizado no item 1, tornando-se, assim, enquanto 

devedor, em possuidor direto e depositário fil do bem(de acordo com o 

artigo 66-B, advindo pelo artigo 55 da Lei 10.931 de 03/08/2004 c/c artigo 

1361, par.2º e artigo 1363, ambos so Código Civil em vigor. 4. O réu 

tornou-se inadimplente com suas obrigações, tendo sido constituído em 

mora, através de Notificação extrajudicial/protesto, nos termos do 

parágrafo 2º do art.2º do Decreto-Lei 911/69.

ADVERTÊNCIAS: a) PAGAMENTO: Poderá a parte ré, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, efetuar o pagamento da 

integralidade do débito pendente, de acordo com os valores apresentados 

na inicial e indicados acima, hipótese em que o bem lhe será restituído livre 

do ônus. b) Não sendo efetuado o pagamento, no prazo indicado, 

consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem no 

patrimônio da parte autora. c) PRAZO: O prazo para CONTESTAR a ação é 

de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar. d) A parte ré 

poderá contestar a ação, ainda que tenha efetuado o pagamento, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. e) Não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, 

como verdadeiros, os fatos alegados na peça vestibular. f) Não sendo 

encontrado o bem, ou não estando este na posse da parte ré, poderá a 

presente demanda ser convertida, a pedido da parte autora, em ação de 

depósito (art. 4o do Decreto-Lei nº 911/69). O atual posicionamento deste 

magistrado acerca da necessidade de pagamento integral da dívida 

decorrente do contrato sub judice, para o caso de requerimento de 

purgação da mora pelo requerido.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ADELIA DE SOUZA 

GERMANO, digitei.

 Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2017.

ANA PAULA GARCIA DE MOURA

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 340073 Nr: 8015-81.2014.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELMA BENEDITA DE CAMPOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, 

HONDA MERCANTIL POLLUX LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA DE MORAIS - 

OAB:16407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento em que MARICELMA 

BENEDITDA DE CAMPOS move em desfavor de CONSÓRCIO NACIOINAL 

HONDA LTDA e OUTRA.

2. Compulsando os autos, verifico que a executada ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA efetuou o depósito da condenação 

sofrida nos autos, no valor de R$- 8.212,14, conforme recibo de fls. 

234vº.

3. Às fls. 237 a executada HONDA MERCANTIL POLLUX LTDA apresentou 

desistência do recurso de apelação intentado às fls. 224/228.

 4. Em concordância com os valores depositados pelo executado, o 

exequente pede o levantamento da referida importância, informando seus 

dados bancários às fls. 240/241.

5. Pois bem. Os valores depositados pelo executado foram suficientes 

para dar cumprimento à obrigação imposta nos autos.

6. Desta feita, DECLARO EXTINTO o presente processo, conforme dispõe 

o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

integralmente satisfeita a obrigação.

7. Homologo a desistência do recurso de apelação apresentado pela 

executada Honda Mercantil Pollux Ltda, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, todavia.

8. Deixo, todavia, de apreciar o pedido de restituição das custas de 

preparo do recurso, uma vez que não compete à este juízo a análise do 

referido pleito, devendo, se for o caso, ser apresentado diretamente 

perante a diretoria do foro.

9. Expeça-se alvará judicial em favor das partes, nas contas bancárias 

informadas nos autos, comunicando-se as partes, pessoalmente, acerca 

dos valores transferidos para a conta de seus patronos.

10. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

11. P. I. C.

12. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 341635 Nr: 10176-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Rubia Pereira Xavier do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de feito onde as partes se compuseram amigavelmente para 

pôr fim ao litigio.

 2. Em petição retro, o credor informa que houve o integral cumprimento do 

débito e pede a extinção do feito.

3. Pois bem, uma vez satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

 4. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

5. Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

6. P. I. C.

7. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378136 Nr: 25403-94.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:298.923/SP, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10661, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482, 

SERGIO SCHULZE - OAB:7629/SC, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:OAB/MT15.401

 Vistos.

1. ITAÚ UNIBANCO S/A, qualificado nos autos, propôs a presente Ação de 

Busca e Apreensão, em face de TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA, 

também devidamente qualificada, visando à apreensão do bem descrito na 

exordial.

 2. O autor veio aos autos informar que realizou um acordo extrajudicial 

com a parte requerida, pugnando sua homologação e consequente 

extinção do feito.

3. Denoto que a referida peça encontra-se assinada pela parte requerida, 

assim, inexistindo a necessidade de sua intimação acerca do acordo 

celebrado.

4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição, honorários conforme pactuado.

6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 404497 Nr: 13630-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA GOMES DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 426740 Nr: 25472-92.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TADEU OLIVEIRA BESSA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 438516 Nr: 5983-35.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. FINANCEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILCLEIA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Levando-se em consideração que o feito fora extinto sem julgamento do 

mérito, conforme se depreende à fl. 43, deixo de apreciar a petição do 

autor de fls. 44/45.

2. Remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo.

3. Às providências.

...

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007725-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. TONDIN TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007725-44.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: C. TONDIN TRANSPORTES - EPP Vistos. 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S.A, em 

desfavor de C. TONDIN TRANSPORTES – EPP, visando à apreensão do 

bem descrito na exordial. 2. Em decisão de ID. 10570587 fora concedida a 

liminar e determinada a apreensão do bem e a devida citação do requerido. 

3. Aportou ao feito em IDs. 10364728 e 11204296 manifestações do 

requerido, asseverando sobre a essencialidade dos bens e trazendo 

decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca neste 
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sentido, pugnando ao final pela restituição do bem. 4. Em IDs. 10707946, 

11203740, 11203732, 11203729, 11203724 aportou a manifestação do 

senhor Oficial de Justiça trazendo o mandado de busca e apreensão 

devidamente cumprido, citação da empresa requerida e ainda fotos do 

caminhão apreendido. 5. Pois bem. Sem maiores delongas, em que pese à 

essencialidade dos bens declarada pela parte requerida, é notório que o 

crédito correspondente a propriedade fiduciária não se submete aos 

efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, § 3º da Lei 11.101/05, 

não se permitindo, contudo, durante o prazo de blindagem, a venda ou a 

retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a 

sua atividade empresarial. 6. No caso dos autos, não havendo 

prorrogação do período de blindagem, não há que se falar em suspensão 

da liminar, sendo o prosseguimento do feito a medida adequada. 7. Sobre 

o assunto trago o seguinte julgado: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TRATOR E 

CARROCERIA SEMIRREBOQUE – LIMINAR CONCEDIDA, PORÉM 

SUSPENSA SUA EFETIVIDADE - AGRAVADO EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO BEM – FIM DO PERÍODO DE BLINDAGEM 

– AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O 

processamento da recuperação judicial enseja a suspensão da ação de 

busca e apreensão, se comprovada a indispensabilidade do bem para a 

existência da empresa, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº. 

11.101/2005. No caso dos autos, a homologação do plano de recuperação 

judicial se deu em 13/12/2016 pelo juízo competente. Assim, não tendo 

sido prorrogado o prazo de 180 dias previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº. 

11.101/2005, e finalizado o prazo de blindagem, não há de se aplicar a 

referida exceção do § 3º do art. 49, da mesma lei, sendo de rigor o regular 

prosseguimento da ação de busca e apreensão do bem móvel objeto da 

controvérsia, com o cumprimento da medida liminar, independentemente da 

homologação do plano de recuperação judicial, ainda que se trate de bem 

essencial às atividades da empresa recuperanda. Agravo de Instrumento 

nº 1009247-15.2017.8.11.0000. Des.Sebastião de Moraes Filho.” 8. Desta 

feita, considerando que é direito da instituição financeira em reaver o bem 

em caso de inadimplemento, estando presentes todos os requisitos 

necessários para a concessão da liminar e não havendo prorrogação do 

período de blindagem, INDEFIRO o pedido de restituição do bem apreendido 

nos autos. 9. Aguarde-se o decurso de prazo para apresentação de 

defesa e, em caso positivo, intime-se o autor para, querendo, apresentar 

sua impugnação. 10. Após, conclusos para sentença. 11. Às 

providências. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOMAZ APARECIDO ALVES NUNES (EXECUTADO)

T A ALVES NUNES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000253-89.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: T A ALVES NUNES & CIA LTDA - ME, TOMAZ 

APARECIDO ALVES NUNES Vistos. 1. Cite-se a parte devedora para 

pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 

2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar 

tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é 

de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de 

citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000467-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE OLIVEIRA GIMENES ANTUNES DA SILVA (EXECUTADO)

MUNDIAL DIESEL BOMBA INJETORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STELA CUNHA VELTER RONDON OAB - MT4984/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000467-80.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: MUNDIAL DIESEL BOMBA INJETORA LTDA - ME, 

DANIELLE OLIVEIRA GIMENES ANTUNES DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de 

pedido do exequente requerendo a intimação do devedor para que indique 

a localização do bem oferecido à penhora. 2. Pois bem. O art. 774, V, do 

CPC dispõe que “considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta 

comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais 

são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, 

nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de 

ônus”. 3. Desta feita, uma vez que o executado comprovou a propriedade 

do bem, DEFIRO o pedido do exequente, para o fim de determinar a 

intimação dos executados para que indiquem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

onde está o bem oferecido à penhora, sob pena de aplicação de multa de 

20% sobre o valor atualizado do débito, em favor do exequente, nos 

termos do artigo 774, parágrafo único do CPC. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000910-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO APARECIDO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000910-31.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: LUCIANO APARECIDO ALVES Vistos. 1. A ordem de 

arrombamento é possível quando restar evidenciada a resistência da parte 

ré em cumprir a ordem constante do mandado, em analogia ao artigo 846 

do CPC. 2. No caso em tela, não vislumbro, pela certidão que aporta aos 

autos, que houve resistência à ordem judicial, sendo a ordem de 

arrombamento medida extrema e seu deferimento é possível quanto ficar 

devidamente caracterizado que a parte tenha obstacularizado o 

cumprimento da ordem, o que, não é o caso dos autos. 3. Nesse sentido: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE 

ARROMBAMENTO. Ausente a resistência por parte do devedor, 

injustificado o pedido de arrombamento do bem, que somente poderá ser 

autorizado na hipótese de descumprimento da ordem judicial. V.V 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - PURGA 

DA MORA - POSSIBILIDADE - VALOR RELATIVO ÀS PARCELAS 

VENCIDAS ATÉ A DATA DO DEPÓSITO - ORDEM DE ARROMBAMENTO - 

POSSIBILIDADE. A expressão "dívida pendente" refere-se, pois, apenas 

ao depósito das parcelas vencidas e as que se vencerem no curso da 

demanda. Assim, mostra-se possível a purga da mora pelo 

devedor-fiduciário, com o depósito, apenas, das parcelas vencidas e 

aquelas que vierem a vencer no curso da lide. Se necessário os oficiais 
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de justiça deverão cumprir a ordem de arrombamento, para a apreensão 

do bem. (TJ-MG - AI: 10231130391940001 MG, Relator: Newton Teixeira 

Carvalho, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2014) 4. Além do mais, o item 2.15.7 da 

CGGJ é bastante claro quando determina seja lavrado o auto relativo à 

obstrução, com assinatura de duas testemunhas, fazendo-se conclusos 

os autos com a respectiva certidão para fins de análise pelo magistrado. 

5. Assim, considerando que não se encontram presentes, pelo menos por 

hora, os requisitos para a ordem de arrombamento, deixo de acolhê-lo. 6. 

Proceda-se à citação/intimação da parte requerida, no endereço informado 

nos autos, com o benefício do artigo 212, § 2º do CPC. 7. Expeça-se o 

necessário. 8. Às providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000564-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO (REQUERIDO)

TOMIO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

WILSON REGINALDO TOMIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000564-80.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: TOMIO & CIA LTDA - ME, WILSON REGINALDO TOMIO, 

ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO Vistos. 1. Trata-se de 

Embargos de Declaração com efeito infringente, com o propósito de que 

sejam modificadas questões atinentes à sentença que extinguiu o feito. 2. 

É o sucinto relatório. Decido. 3. Considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. 4. Contudo, no mérito 

entendo que a pretensão não pode prosperar. 5. Com efeito, os Embargos 

de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao juiz 

ou juízes prolatores da sentença ou do acórdão que esclareçam 

obscuridade, dúvida, elimine contradição ou supram omissão ou erro 

material existente no julgado. Não se prestam eles a aumentar/majorar ou 

modificar a decisão atacada. 6. Assim determina o Art. 1022, do CPC: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – Suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a 

requerimento. III – Corrigir erro material 7. Segundo a jurisprudência do 

Egrégio TJMT, os embargos de declaração não se prestam a alterar o 

julgado exclusivamente através de efeito infringente. 8. Nesse sentido: 

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – 

INADMISSIBILIDADE AINDA QUE O INTUITO SEJA PREQUESTIONAR A 

MATÉRIA – RECURSO QUE SE PRESTA SOMENTE ÀS HIPÓTESES DO 

INCISO I E II DO ARTIGO 535 DO CPC – INEXISTINDO AS OMISSÕES 

APONTADAS, IMPERIOSA É A IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – 

RECURSO IMPROVIDO – Nega-se provimento aos embargos de declaração 

que pretende unicamente a modificação do julgado que lhe fora 

desfavorável, posto que o presente recurso presta-se apenas às 

hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 535 do código de processo 

civil”. (TJMT – EDcl 36933/2002 – 1ª C.Cív. – Rel. Des. Jurandir Florêncio 

de Castilho – J. 12.05.2003). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EFEITO INFRINGENTE 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – Inexistindo omissão, 

contradição ou obscuridade nega-se provimento aos embargos de 

declaração opostos sob esta argumentação, ainda mais quando ancorado 

a este fundamento há explícito pedido de reapreciação do mérito do 

recurso e modificação do julgamento, com pedido de concessão de 

excepcional efeito infringente”. (TJMT – EDcl 3242/2003 – 1ª C.Cív. – Rel. 

Des. Munir Feguri – J. 05.05.2003). 9. Ademais, ressalto que é cada vez 

mais usual a utilização do recurso, sob o fundamento da contradição, sob 

a justificativa que a decisão é contraditória com as provas dos autos, ou 

com a jurisprudência correspondente. 10. Todavia, a contradição que 

enseja no cabimento dos embargos se dá quando a decisão é apenas 

aquela interna, ou seja, da decisão em si considerada de forma que sua 

exata compreensão reste prejudicada. 11. Isto Posto, por entender que 

não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão 

proferida nestes autos, e, não sendo esta a via correta para modificação 

da decisão impugnada, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil, REJEITO os presentes embargos de declaração, 

mantendo a sentença atacada tal como está lançada. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. 14. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000606-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE SENE DE SOUZA (REQUERIDO)

ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000606-32.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, ELAINE 

SENE DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração com 

efeito infringente, com o propósito de que sejam modificadas questões 

atinentes à sentença que extinguiu o feito. 2. É o sucinto relatório. Decido. 

3. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos. 4. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não 

pode prosperar. 5. Com efeito, os Embargos de Declaração nada mais são 

do que um recurso destinado a pedir ao juiz ou juízes prolatores da 

sentença ou do acórdão que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine 

contradição ou supram omissão ou erro material existente no julgado. Não 

se prestam eles a aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada. 6. 

Assim determina o Art. 1022, do CPC: “Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I – Esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento. III – Corrigir erro 

material 7. Segundo a jurisprudência do Egrégio TJMT, os embargos de 

declaração não se prestam a alterar o julgado exclusivamente através de 

efeito infringente. 8. Nesse sentido: “RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE AINDA 

QUE O INTUITO SEJA PREQUESTIONAR A MATÉRIA – RECURSO QUE SE 

PRESTA SOMENTE ÀS HIPÓTESES DO INCISO I E II DO ARTIGO 535 DO 

CPC – INEXISTINDO AS OMISSÕES APONTADAS, IMPERIOSA É A 

IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO IMPROVIDO – Nega-se 

provimento aos embargos de declaração que pretende unicamente a 

modificação do julgado que lhe fora desfavorável, posto que o presente 

recurso presta-se apenas às hipóteses previstas nos incisos I e II do 

artigo 535 do código de processo civil”. (TJMT – EDcl 36933/2002 – 1ª 

C.Cív. – Rel. Des. Jurandir Florêncio de Castilho – J. 12.05.2003). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EFEITO INFRINGENTE 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – Inexistindo omissão, 

contradição ou obscuridade nega-se provimento aos embargos de 

declaração opostos sob esta argumentação, ainda mais quando ancorado 

a este fundamento há explícito pedido de reapreciação do mérito do 

recurso e modificação do julgamento, com pedido de concessão de 

excepcional efeito infringente”. (TJMT – EDcl 3242/2003 – 1ª C.Cív. – Rel. 

Des. Munir Feguri – J. 05.05.2003). 9. Ademais, ressalto que é cada vez 

mais usual a utilização do recurso, sob o fundamento da contradição, sob 

a justificativa que a decisão é contraditória com as provas dos autos, ou 

com a jurisprudência correspondente. 10. Todavia, a contradição que 

enseja no cabimento dos embargos se dá quando a decisão é apenas 

aquela interna, ou seja, da decisão em si considerada de forma que sua 

exata compreensão reste prejudicada. 11. Isto Posto, por entender que 

não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão 

proferida nestes autos, e, não sendo esta a via correta para modificação 

da decisão impugnada, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil, REJEITO os presentes embargos de declaração, 

mantendo a decisão atacada tal como está lançada. 12. Intime-se. 13. 
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Cumpra-se. 14. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000550-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE SOUZA COTRIM (REQUERIDO)

CRISTIANE DE SOUZA COTRIM - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000550-96.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: CRISTIANE DE SOUZA COTRIM - EPP, CRISTIANE DE 

SOUZA COTRIM Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração com 

efeito infringente, com o propósito de que sejam modificadas questões 

atinentes à sentença que extinguiu o feito. 2. É o sucinto relatório. Decido. 

3. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos. 4. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não 

pode prosperar. 5. Com efeito, os Embargos de Declaração nada mais são 

do que um recurso destinado a pedir ao juiz ou juízes prolatores da 

sentença ou do acórdão que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine 

contradição ou supram omissão ou erro material existente no julgado. Não 

se prestam eles a aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada. 6. 

Assim determina o Art. 1022, do CPC: “Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I – Esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento. III – Corrigir erro 

material 7. Segundo a jurisprudência do Egrégio TJMT, os embargos de 

declaração não se prestam a alterar o julgado exclusivamente através de 

efeito infringente. 8. Nesse sentido: “RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE AINDA 

QUE O INTUITO SEJA PREQUESTIONAR A MATÉRIA – RECURSO QUE SE 

PRESTA SOMENTE ÀS HIPÓTESES DO INCISO I E II DO ARTIGO 535 DO 

CPC – INEXISTINDO AS OMISSÕES APONTADAS, IMPERIOSA É A 

IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO IMPROVIDO – Nega-se 

provimento aos embargos de declaração que pretende unicamente a 

modificação do julgado que lhe fora desfavorável, posto que o presente 

recurso presta-se apenas às hipóteses previstas nos incisos I e II do 

artigo 535 do código de processo civil”. (TJMT – EDcl 36933/2002 – 1ª 

C.Cív. – Rel. Des. Jurandir Florêncio de Castilho – J. 12.05.2003). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EFEITO INFRINGENTE 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – Inexistindo omissão, 

contradição ou obscuridade nega-se provimento aos embargos de 

declaração opostos sob esta argumentação, ainda mais quando ancorado 

a este fundamento há explícito pedido de reapreciação do mérito do 

recurso e modificação do julgamento, com pedido de concessão de 

excepcional efeito infringente”. (TJMT – EDcl 3242/2003 – 1ª C.Cív. – Rel. 

Des. Munir Feguri – J. 05.05.2003). 9. Ademais, ressalto que é cada vez 

mais usual a utilização do recurso, sob o fundamento da contradição, sob 

a justificativa que a decisão é contraditória com as provas dos autos, ou 

com a jurisprudência correspondente. 10. Todavia, a contradição que 

enseja no cabimento dos embargos se dá quando a decisão é apenas 

aquela interna, ou seja, da decisão em si considerada de forma que sua 

exata compreensão reste prejudicada. 11. Isto Posto, por entender que 

não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão 

proferida nestes autos, e, não sendo esta a via correta para modificação 

da decisão impugnada, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil, REJEITO os presentes embargos de declaração, 

mantendo a decisão atacada tal como está lançada. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. 14. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001720-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001720-40.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: MEGA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

Vistos. 1. Proceda-se à citação/intimação da parte requerida, no endereço 

informado nos autos, com o benefício do artigo 212, § 2º do CPC. 2. 

Expeça-se o necessário. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000267-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (EXECUTADO)

ELAINE SENE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000267-10.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, ELAINE 

SENE DE SOUZA Vistos. 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

exequente manifestar nos autos, informando se ainda tem interesse no 

prosseguimento do feito. 2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o 

autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob 

pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do CPC. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000098-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. GARCIA & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000098-86.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: E. GARCIA & CIA. LTDA - ME Vistos. . 1. Manifeste-se o 

autor, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário 

para o deslinde da ação. 2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o 

autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena 

extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002432-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002432-93.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A EXECUTADO: CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO 

Vistos. 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente se 

manifestar acerca da certidão retro. 2. Em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento 

útil ao feito, sob pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005473-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELINA LEMOS VILELA OAB - SP0243283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA SANTOS DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005473-68.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: REALIZA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: ANDREIA 

SANTOS DA COSTA Vistos. 1. Cite-se a parte devedora para pagar o 

débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é 

de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de 

citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004050-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO BATISTA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004050-10.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: AFONSO BATISTA DE LIMA Vistos. 1. Defiro o pedido 

retro. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005588-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN RICARDO CAMPOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005588-26.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: JEAN RICARDO CAMPOS DA SILVA Vistos. 1. 

Considerando que o autor não justificou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações sobre o endereço da parte ré, indefiro, 

por ora, seu pedido, com fundamento no item 2.3.1.1.3 da CNGC. 2. 

Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, em caso de inércia do patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002359-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS NASCIMENTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002359-58.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: LUIZ CARLOS NASCIMENTO EIRELI - ME, LUIZ CARLOS 

DO NASCIMENTO Vistos. 1. Considerando que o autor não justificou ter 

esgotado todos os meios possíveis para obter informações sobre o 

endereço da parte ré, indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento no 

item 2.3.1.1.3 da CNGC. 2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, em caso de inércia 

do patrono, intime-se pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em 

prazo igual, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001039-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILMARA CORREA LIMA DE ANDRADE (EXECUTADO)

NILMARA CORREA LIMA DE ANDRADE EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS MORARI DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001039-36.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: NILMARA CORREA LIMA DE ANDRADE EIRELI - ME, 

NILMARA CORREA LIMA DE ANDRADE, JOSE CARLOS MORARI DE 

ANDRADE Vistos. 1. Considerando que o autor não justificou ter esgotado 

todos os meios possíveis para obter informações sobre o endereço da 

parte ré, indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento no item 2.3.1.1.3 

da CNGC. 2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender necessário, em caso de inércia do patrono, 

intime-se pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORCISIO FRANCISCO DOS REIS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000001-86.2017.8.11.0002 EXEQUENTE:  BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. EXECUTADO: ORCISIO FRANCISCO DOS REIS 

JUNIOR Vistos. 1. Considerando que o autor não justificou ter esgotado 

todos os meios possíveis para obter informações sobre o endereço da 

parte ré, indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento no item 2.3.1.1.3 

da CNGC. 2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender necessário, em caso de inércia do patrono, 

intime-se pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000608-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL ATACADO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

KAISA FARIAS HERRERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000608-36.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: IDEAL ATACADO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, KAISA 

FARIAS HERRERA Vistos. 1. Considerando que o autor não justificou ter 

esgotado todos os meios possíveis para obter informações sobre o 

endereço da parte ré, indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento no 

item 2.3.1.1.3 da CNGC. 2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, em caso de inércia 

do patrono, intime-se pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em 

prazo igual, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000456-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A P DA SILVA ALVES TRANSPORTES - EPP (EXECUTADO)

ANA PAULA DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000456-85.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: A P DA SILVA ALVES TRANSPORTES - EPP, ANA 

PAULA DA SILVA ALVES Vistos. 1. Considerando que o autor não 

justificou ter esgotado todos os meios possíveis para obter informações 

sobre o endereço da parte ré, indefiro, por ora, seu pedido, com 

fundamento no item 2.3.1.1.3 da CNGC. 2. Manifeste-se, pois, o autor, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário, em caso 

de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para manifestar nos 

autos, em prazo igual, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002901-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDO SILVA PINTO - ME (EXECUTADO)

ADEILDO DA SILVA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002901-76.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: ADEILDO SILVA PINTO - ME, ADEILDO DA SILVA PINTO 

Vistos. 1. Considerando que o autor não justificou ter esgotado todos os 

meios possíveis para obter informações sobre o endereço da parte ré, 

indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento no item 2.3.1.1.3 da CNGC. 

2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário, em caso de inércia do patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004555-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLESIO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004555-64.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANTONIO 

CLESIO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos. 1. Cuida-se de ação 

proposta pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação, antes mesmo da citação da requerida. 

3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 5. Custas pagas na distribuição. Sem condenação 

em honorários por insubsistir contenciosidade. 6. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003354-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUTALIO NETO DA SILVA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003354-37.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: EUTALIO NETO DA SILVA AMORIM Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 
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prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. Compulsando os autos, observo que o autor colacionou a 

notificação extrajudicial com o CEP divergente do indicado no contrato, 

onde retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”, na sequência, juntou 

instrumento de protesto, sem exaurir os meios de notificação pessoal, de 

modo que, não ficou demonstrada a mora 4. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. 

AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. Conquanto válida 

a notificação por edital do devedor, porquanto autorizada pelo art. 2º, 

parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode ser feita sem que antes 

tenha o credor buscado dar ciência pessoal daquele mediante 

correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 9.492/97, art. 15). 2. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 489524 RS 

2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 16/03/2015). 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de 

recebimento da notificação extrajudicial, no endereço informado no 

contrato, inclusive o CEP, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001333-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O R DE ARAUJO MATERIAIS CONSTRUCAO (EXECUTADO)

ODALIA RAMOS DE ARAUJO (EXECUTADO)

LOURIVAL JOAO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001333-88.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: O 

R DE ARAUJO MATERIAIS CONSTRUCAO, ODALIA RAMOS DE ARAUJO, 

LOURIVAL JOAO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de pedido do autor 

requerendo a citação via edital, tendo em vista a não localização da parte. 

2. Pois bem. Em que pese as considerações do autor, verifico que não se 

esgotaram os meios necessários e indispensáveis para localização da 

parte. 3. Incumbe, pois, ao autor, empreender esforços na busca do atual 

endereço para a efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o 

prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender necessário. 4. Em 

caso de inércia do patrono, intimem-se pessoalmente o autor para 

promover o andamento do feito, 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento (Código de Processo Civil, art. 485, §1º). 5. Às providências. 

. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000329-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. ALBUQUERQUE EIRELI - ME (EXECUTADO)

RAIMUNDO NONATO DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000329-16.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: R. N. ALBUQUERQUE EIRELI - ME, RAIMUNDO NONATO 

DE ALBUQUERQUE Vistos. 1. Deixo de acolher o pedido de dilação de 

prazo, tendo-se em vista que entre a data do pedido e a hodierna 

transcorreu lapso superior ao requerido. 2. Assim, concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para o autor manifestar nos autos, requerendo o que 

entender necessário para o prosseguimento do feito. 3. Em caso de 

inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, sem julgamento 

do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003017-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELSON ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003017-82.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP, 

WELSON ALMEIDA BARRETO Vistos. 1. Acolho o pedido do exequente, 

para a citação do avalista o Sr. WELSON ALMEIDA BARRETO, no mesmo 

endereço informado na exordial. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003299-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F A CAPUTI EIRELI (EXECUTADO)

FRANCISCO ANGELO CAPUTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003299-23.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: F A CAPUTI EIRELI, FRANCISCO ANGELO CAPUTI 

Vistos. 1. Acolho o pedido do exequente, para a citação do executado no 

endereço informado na petição retro, qual seja, Rua Castro Alves, n. 210, 

Bairro Jardim Imperador, Várzea Grande/MT, CEP: 78125-590. 2. 

Expeça-se o necessário. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000603-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VCF COMERCIO DE MOLAS AUTOMOTIVAS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ERCELL DE OLIVEIRA SAVAREZ (EXECUTADO)

VICTORIA CECILIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO (EXECUTADO)

MARIA JOSE DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000603-14.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: VCF COMERCIO DE MOLAS AUTOMOTIVAS EIRELI - 

EPP, VICTORIA CECILIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO, MARIA JOSE DE 
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FIGUEIREDO, ERCELL DE OLIVEIRA SAVAREZ Vistos. 1. Acolho o pedido 

do exequente, para a citação do executado no endereço informado na 

petição retro, qual seja, Rua Estevão de Mendonça, n. 1.220, Bairro 

Quilombo, Ed. Candi, Cuiabá – MT, CEP: 78.043-405. 2. Expeça-se o 

necessário. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001234-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAOZIL BATISTA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001234-55.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOAOZIL BATISTA FILHO Vistos. 1. 

Acolho o pedido da parte autora; 2. Expeça-se o necessário; 3. As 

providências; ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007954-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007954-04.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: M. A. EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA 

- ME Vistos. 1. Acolho o pedido do exequente, para a citação do 

executado E. G. P. DA SILVA – ME no endereço Rua Coronel Gonçalo de 

Figueiredo, n. 249, Centro de Várzea Grande/MT, CEP 78.110-325. 2. 

Expeça-se o necessário. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002068-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELIO DE FATIMA RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002068-58.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: JOELIO DE FATIMA RONDON Vistos. 1. Concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, acerca da 

certidão retro, requerendo o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito. 2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o 

autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob 

pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do CPC. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005850-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE SHOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005850-73.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: REDE SHOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME, 

JOSE ANTONIO LOPES Vistos. 1. Deixo de acolher o pedido de dilação de 

prazo, tendo-se em vista que entre a data do pedido e a hodierna 

transcorreu lapso superior ao requerido. 2. Assim, concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para o autor manifestar nos autos, requerendo o que 

entender necessário para o prosseguimento do feito. 3. Em caso de 

inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, sem julgamento 

do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000566-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON REGINALDO TOMIO (REQUERIDO)

ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO (REQUERIDO)

TOMIO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000566-50.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: TOMIO & CIA LTDA - ME, WILSON REGINALDO TOMIO, 

ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO Vistos. 1.Concedo o prazo de 

05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, requerendo o que 

entender necessário para o prosseguimento do feito. 2. Em caso de 

inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, sem julgamento 

do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000963-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON VICENTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000963-12.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JUDSON VICENTE DOS SANTOS 

Vistos. 1. Defiro o pedido para citação do requerido, via postal, no 

endereço informado no petitório retro, qual seja, Avenida D. Orlando 

Chaves, n. 262, CEP: 78115-800, pt n, Várzea Grande/MT. 2. Expeça-se o 

necessário. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003446-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OQUEMIO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003446-49.2016.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: OQUEMIO ALVES DA SILVA Vistos. 1. Considerando 

que a presente demanda é embasada em título executivo à luz da 

legislação processual vigente, bem como, não foi a parte requerida citada, 

DEFIRO o pedido retro quanto à conversão em Execução de Título 

Extrajudicial. 2. Alterem-se os dados constantes do feito. 3. Feito isso, 

cite-se a parte devedora para pagarem o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 

829). 4. Não efetuado o pagamento, deverá o Senhor Oficial de Justiça 

penhorar de imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo 

a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida. 5. Não sendo encontrando o devedor, deverão 

ser-lhe arrestados tantos bens quantos bastem para a garantia da 

execução (CPC, art. 830). 6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de 

pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, §1°). 7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a 

partir da juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de 

penhora (CPC, arts. 914 e 915). 8. Defiro a expedição de certidão 

comprobatória do ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, 

art. 828). 9. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001902-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON TELES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001902-89.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: WILSON TELES DOS SANTOS Vistos. 1. Defiro o pedido 

para nova tentativa de citação do requerido, no endereço informado nos 

autos. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001843-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ GOMES MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001843-38.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ANDRE 

LUIZ GOMES MOREIRA Vistos. 1. Considerando a ausência de previsão 

legal para o arquivamento das ações de conhecimento, antes de prolatada 

sentença, deixo de acolher o pedido do autor. 2. Considerando, ainda, a 

ausência das hipóteses autorizadoras para a suspensão do feito, deixo 

de acolhê-lo e que determino venha a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento útil ao processo. 3. Em caso de inércia, intimem-se o autor, 

pessoalmente, a dar o devido impulso ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005382-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005382-12.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME Vistos. 1. Defiro o 

pedido ao autor para nova tentativa de citação do requerido no endereço 

informado aos autos, com o benefício do artigo 212, § 2º do CPC. 2. 

Expeça-se o necessário. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005595-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO TETSUO DE MOURA NISHIMURA OAB - PR51109 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.CARVALHO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005595-18.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: J.CARVALHO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS LTDA - ME Vistos. .. 1. Considerando a ausência de previsão 

legal para suspensão do feito de Busca e Apreensão, deixo de acolhê-lo e 

termino venha a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao 

processo. 2. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar 

o devido impulso ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. 

Às providências (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito .

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001750-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GREY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001750-41.2017.8.11.0002 REQUERENTE: MARCIO GREY DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Trata-se de “Ação 

Cautelar Incidental com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência” 

proposta por MARCIO GREY DA SILVA, devidamente qualificado, em 
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desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, também qualificado nos autos. 2. 

Aduz que possui junto ao Banco do Brasil a conta corrente n° 105842, 

onde recebe seus proventos, sendo o valor de R$ 2.160,05 referente ao 

contrato de trabalho que mantém com o Estado de Mato Grosso e o valor 

de R$ 1.595,87 referente ao contrato com a empresa Neurocor – 

Diagnóstico e terapêutica. 3. Informa que a parte requerida reteve os 

salários provenientes das fontes pagadoras, o primeiro no valor de R$ 

2.032,33 do Estado de Mato Grosso e o outro no valor de R$ 1.595,87 

referente à Neurocor – Diagnóstico e terapêutica, motivo pelo qual 

ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Débito 

Indevido em Conta Corrente com Pedido de Antecipação de Tutela c/c com 

Reparação por Danos Morais c/c Revisional de Juros, processo número 

1002455-73.2016.8.11.0002 o qual tramita neste Juízo, onde fora 

concedida a tutela antecipada para que a requerida restituísse o valor de 

R$ 2.032,33 (Dois mil, trinta e dois reais e trinta e três centavos) retirado 

da conta do autor, abstendo-se de nova prática, bem como emitisse os 

boletos para pagamento das parcelas mensais. 4. Assevera que 

posteriormente a concessão da liminar foi novamente ao banco e, em tese, 

teria sido coagido a realizar uma nova negociação com mais juros para 

poder desbloquear o salário do Estado do Mato Grosso. Entretanto, afirma 

que a instituição financeira não procedeu com a devolução do dinheiro e 

tornou a divida impagável. 5. Propôs, assim, a presente demanda com 

pedido de tutela de urgência com natureza antecipada no sentido de 

restituir imediatamente o valor debitado indevidamente no importe de R$ 

2.160, 05 (dois mil, cento e sessenta reais e cinco centavos), na Conta 

corrente n°105.842-8 e Agencia 2363-9; Requer a anulação dos contratos 

das renegociações referente ao empréstimo bancário, Requer ainda em 

sede de liminar o depósito judicial das parcelas que vencerem no curso do 

contrato referente ao primeiro contrato no valor de 48 vezes de R$ 

1.150,00 (hum mil cento e cinquenta reais) por mês ate a sentença de 

mérito; Requer ainda a notificação da empresa de cobrança do banco do 

Brasil e do gerente pessoa física para que pare de realizar as praticas 

abusivas com o autor e as cobranças indevidas ate a sentença de mérito. 

É o relatório. DECIDO. 6. Trata-se de “Ação Cautelar Incidental com Pedido 

de Tutela Antecipada de Urgência” proposta por MARCIO GREY DA 

SILVA, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos, conforme relatório acima. 7. Para a concessão da 

tutela de urgência antecipada, é necessário o preenchimento dos 

requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano. 8. Conforme ressai das afirmações do próprio autor, o mesmo 

possui uma liminar deferida nos autos PJe nº 1002455-73.2016.8.11.0002, 

no sentido de que a instituição financeira devolvesse o dinheiro outrora 

bloqueado e se abstivesse de realizar nova prática. 9. Pois bem, 

analisando a exordial detidamente, conclui-se que o próprio autor, mesmo 

sabendo da liminar em seu favor naqueles autos, buscou a instituição 

financeira para tentar resolver a situação em que se encontrava, ou seja, 

antes do deslinde final da outra ação, buscou resolver pelos próprios 

meios e, neste momento, tendo em vista não ter o êxito imaginado, veio 

novamente o Poder Judiciário visando à resolução deste novo imbróglio. 

10. Desta feita, resta clara a inexistência da probabilidade do direito, vez 

que, salvo melhor Juízo, o próprio autor deu causa a ação, vez que não 

aguardou a resolução dos autos principais. 11. Quanto ao perigo de dano, 

verifico que não resta configurado neste momento, vez que deu causa ao 

novo bloqueio no momento que realizou a nova negociação, da qual não 

se agradou e busca nova liminar para desfazer a operação. 12. Neste 

esteio, diante da ausência simultânea da “probabilidade do direito” e do 

“perigo do dano”, necessários tutela de urgência antecipada, é de ser 

indeferida a liminar. 13. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada. 14. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do 

ônus da prova, em favor da parte autora, por vislumbrar sua 

hipossuficiência em face da parte requerida. 15. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 16. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 17. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 05/04/2018, às 

15h00min,consignando no mandado a advertência de que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §

§3º, 8º e 10º do CPC). 18. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pelo Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 19. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 20. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 21. No tocante à inversão do ônus da prova, DEFIRO o 

pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, eis que a autora é a parte 

hipossuficiente da relação. 22. Defiro o pedido de Gratuidade de Justiça, 

com fulcro no art. 98 do CPC. 23. Intimem-se. 24. Às providências 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007606-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLI CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007606-83.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MICHELLI CRISTINA DA SILVA Vistos. 

1. A ordem de arrombamento é possível quando restar evidenciada a 

resistência da parte ré em cumprir a ordem constante do mandado, em 

analogia ao artigo 846 do CPC. 2. No caso em tela, não vislumbro, pela 

certidão que aporta aos autos, que houve resistência à ordem judicial, 

sendo a ordem de arrombamento medida extrema e seu deferimento é 

possível quanto ficar devidamente caracterizado que a parte tenha 

obstacularizado o cumprimento da ordem, o que, não é o caso dos autos. 

3. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. 

ORDEM DE ARROMBAMENTO. Ausente a resistência por parte do 

devedor, injustificado o pedido de arrombamento do bem, que somente 

poderá ser autorizado na hipótese de descumprimento da ordem judicial. 

V.V EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - 

PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - VALOR RELATIVO ÀS PARCELAS 

VENCIDAS ATÉ A DATA DO DEPÓSITO - ORDEM DE ARROMBAMENTO - 

POSSIBILIDADE. A expressão "dívida pendente" refere-se, pois, apenas 

ao depósito das parcelas vencidas e as que se vencerem no curso da 

demanda. Assim, mostra-se possível a purga da mora pelo 

devedor-fiduciário, com o depósito, apenas, das parcelas vencidas e 

aquelas que vierem a vencer no curso da lide. Se necessário os oficiais 

de justiça deverão cumprir a ordem de arrombamento, para a apreensão 

do bem. (TJ-MG - AI: 10231130391940001 MG, Relator: Newton Teixeira 

Carvalho, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2014) 4. Além do mais, o item 2.15.7 da 

CGGJ é bastante claro quando determina seja lavrado o auto relativo à 

obstrução, com assinatura de duas testemunhas, fazendo-se conclusos 

os autos com a respectiva certidão para fins de análise pelo magistrado. 

5. Assim, considerando que não se encontram presentes, pelo menos por 

hora, os requisitos para a ordem de arrombamento, deixo de acolhê-lo. 6. 

Proceda-se à citação/intimação da parte requerida, no endereço informado 

nos autos, com o benefício do artigo 212, § 2º do CPC. 7. Expeça-se o 

necessário. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002013-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002013-10.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: JOSE GONCALO DA SILVA Vistos. .. 1. Defiro o pedido 

da parte autora em ID 8097015 . 2. Expeça-se o necessário. 3. Às 

providências. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008193-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA EMANOELE COCATTO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008193-08.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: BARBARA EMANOELE COCATTO LOPES Vistos. 1. 

Considerando a ausência de previsão legal, indefiro o pedido de dilação de 

prazo e determino que venha a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento útil ao processo. 2. Em caso de inércia, intimem-se o autor, 

pessoalmente, a dar o devido impulso ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC. 3. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008347-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE NASCIMENTO DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008347-26.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: ELAINE NASCIMENTO DE PINHO Vistos. 1. Considerando a 

ausência de previsão legal, indefiro o pedido de dilação de prazo e 

determino que venha a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento 

útil ao processo. 2. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, 

a dar o devido impulso ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. 

Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005447-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA LETICIA MATSUOKA ARRABAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005447-07.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PAULA LETICIA 

MATSUOKA ARRABAL Vistos. .. 1. Deixo de acolher o pedido de dilação 

de prazo, tendo-se em vista que entre a data do pedido e a hodierna 

transcorreu lapso superior ao requerido. 2. Assim, concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para o autor manifestar interesse no prosseguimento do feito. 

3. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Novel Código de Processo 

Civil. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009178-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA RAQUEL DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009178-74.2017.8.11.0002 REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: ELISANGELA 

RAQUEL DE PINHO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. 

Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela 

qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, 

I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida 

pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 

1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na 

inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor 

da causa para R$ 8.424,79 (Oito Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro 

Reais e Setenta e Nove centavos)., que corresponde à integralidade do 

débito, compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme 

se verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. Proceda-se a 

secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 5. 

Após o recolhimento das custas remanescentes remetam-se conclusos 

para análise do pedido liminar. 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. Às 

providências.. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009269-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUSI ASTOLFO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009269-67.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: SUSI ASTOLFO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 
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análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009276-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MARCOS DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009276-59.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: RAFAEL MARCOS DE CAMPOS Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009281-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHARLES MULLER COSTA DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009281-81.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SHARLES MULLER COSTA DO 

AMARAL Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009315-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON EDUARDO CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009315-56.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDSON EDUARDO CAMPOS Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009253-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MILTON CESAR DA GUIA (EXECUTADO)

M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009253-16.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, MILTON 

CESAR DA GUIA, MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009252-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO ROSA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ALIANCA TAXI AEREO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009252-31.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: ALIANCA TAXI AEREO LTDA, ROMILDO ROSA DO 

NASCIMENTO Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras para pagarem o 

débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 
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providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009299-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009299-05.2017.8.11.0002 AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE 

RÉU: KIRST & KIRST LTDA - ME Vistos. 1. Trata-se de ação Monitória 

proposta pelo autor em desfavor do requerido, visando o recebimento da 

quantia informada na exordial. 2. Em análise aos documentos colacionados 

aos autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de 

pagamento da custas processuais e taxa judiciária, requisitos necessários 

para análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 

15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009318-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (EXECUTADO)

DURIVALDO JOAO KIRST (EXECUTADO)

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009318-11.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: KIRST & KIRST LTDA - ME, JOAO PAULO DE TARSO 

KIRST, DURIVALDO JOAO KIRST Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009365-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDJANE BRITO GARCIA BOTELHO DA SILVA (EXECUTADO)

ARARAS LOCACAO DE ESPACO PARA EVENTOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009365-82.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: AGENCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: ARARAS 

LOCACAO DE ESPACO PARA EVENTOS EIRELI - ME, EDJANE BRITO 

GARCIA BOTELHO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução 

promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia informada na inicial. 

2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não 

foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais 

e taxa judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009322-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009322-48.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELISEU PEREIRA Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009346-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTOMAR DA SILVA TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009346-76.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: OTOMAR DA SILVA TORRES Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 
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Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009356-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009356-23.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PAULO ALVES DA SILVA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009361-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETRICIA DE CAMPOS RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009361-45.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: LETRICIA DE CAMPOS RAMOS Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009370-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009370-07.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. SABATINI 

FILHO & CIA. LTDA. - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009371-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009371-89.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. SABATINI 

FILHO & CIA. LTDA. - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009373-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009373-59.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. SABATINI 

FILHO & CIA. LTDA. - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009374-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009374-44.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. SABATINI 

FILHO & CIA. LTDA. - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009385-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009385-73.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: DAVI OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009404-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS TOCANTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009404-79.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

FRANCISCO DE ASSIS TOCANTINS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009440-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009440-24.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GILVAN JOSE 

DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que 

a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009442-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECEPTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009442-91.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RECEPTUR 

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009441-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009441-09.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. SABATINI 

FILHO & CIA. LTDA. - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 
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não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009421-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BENEDITO DE PROENCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009421-18.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FABIO 

BENEDITO DE PROENCA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009401-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GONCALINA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009401-27.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA 

GONCALINA DE CAMPOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009399-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA DO ROSARIO BUENO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009399-57.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARILZA 

DO ROSARIO BUENO DE ALMEIDA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009519-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MATIAS RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009519-03.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: JOAO MATIAS RONDON Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009556-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTI LOCADORA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009556-30.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LIBERTI 

LOCADORA E COMERCIO LTDA - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009569-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADVANIO SILVA DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009569-29.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: ADVANIO SILVA DOS ANJOS Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009570-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. I. DE OLIVEIRA - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009570-14.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: A. I. DE 

OLIVEIRA - TRANSPORTES - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009583-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009583-13.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009589-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009589-20.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: INDUSTRIA 

COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA. Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009585-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS CALISTO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009585-80.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FRANCISCO CARLOS CALISTO DO 

NASCIMENTO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 
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livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009582-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA CATARINA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009582-28.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: BENEDITA CATARINA DA COSTA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000003-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO CALIXTO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000003-22.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALBINO CALIXTO DE BARROS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000010-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLERIANE DE CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000010-14.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLERIANE DE 

CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009581-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO JUNIOR DE JESUS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009581-43.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: AUGUSTO JUNIOR DE JESUS 

ARAUJO Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 
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danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009584-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009584-95.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FELICIO GONCALVES DE ALMEIDA 

Vistos 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009586-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DA CRUZ DELGADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009586-65.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JEFERSON DA CRUZ DELGADO 

Vistos 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009587-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009587-50.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSUE DOS SANTOS Vistos 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 
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fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009588-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA AUGUSTA DE MORAES GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009588-35.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUCINEIA AUGUSTA DE MORAES 

GONCALVES Vistos 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009605-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR HONORATO ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009605-71.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JAIR HONORATO ASSUNCAO Vistos 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009606-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009606-56.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SEBASTIAO DE MORAES Vistos 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009607-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER WESSLING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009607-41.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VAGNER WESSLING Vistos 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000009-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA ALVES DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000009-29.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DANIELLA 

ALVES DOS REIS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000018-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000018-88.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SS 

COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000031-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA ELEN BRITEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000031-87.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BIANCA ELEN 

BRITEZ Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000034-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME ANTONIO CALEGARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000034-42.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JAIME ANTONIO 

CALEGARI Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000016-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000016-21.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: D. DE OLIVEIRA 

& CIA LTDA - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000035-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA FURTADO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000035-27.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ELAINE 

CRISTINA FURTADO PEREIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009594-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA NUNES LUNGUINHO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009594-42.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: ADRIANA NUNES LUNGUINHO DE ALMEIDA Vistos. .. 1. 

Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000047-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000047-41.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. SABATINI 

FILHO & CIA. LTDA. - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000053-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLI FRASSON GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000053-48.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ISABELLI FRASSON GOMES Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000054-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CARVALHO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000054-33.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CARLOS EDUARDO CARVALHO 

SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000058-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000058-70.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA 

FRANCISCA DE SOUZA MARTINS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000062-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA CHAGAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000062-10.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

ELIZANGELA CHAGAS DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000011-96.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE MARIA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000011-96.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DULCE MARIA DE ARRUDA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009485-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR LTDA 

(EXECUTADO)

VALQUIR JOSE GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009485-28.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR 

LTDA, VALQUIR JOSE GONCALVES Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009524-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES SILVA NETO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009524-25.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: JOAO ALVES SILVA NETO Vistos. 1. Trata-se de ação Monitória 

proposta pelo autor em desfavor do requerido, visando o recebimento da 

quantia informada na exordial. 2. Em análise aos documentos colacionados 

aos autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de 

pagamento da custas processuais e taxa judiciária, requisitos necessários 

para análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 

15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009527-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVANTINO LEMES DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009527-77.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: LAVANTINO LEMES DE MORAES Vistos. 1. Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001735-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICOM SOUZA PITANGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001735-09.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: MAICOM SOUZA 

PITANGA Vistos. 1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, 

promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE 

MT, em face de MAICOM SOUZA PITANGA, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. O exequente informou que houve amortização 

no saldo devedor do contrato nº B52030223-9, objeto da presente ação, 

colacionando, por conseguinte, a planilha atualizada do débito. 3. Assim, 

concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente manifestar nos 

autos, requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do 

feito. 4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do 

feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 5. Às 

providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002630-33.2017.8.11.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1107 de 1153



Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO ROSARIO NEVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002630-33.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA DO ROSARIO NEVES DE 

OLIVEIRA Vistos. . 1. Tratando-se de sentença sem resolução do mérito e, 

atento ao que dispõe o art. 485, § 7º do CPC, mantenho a decisão tal como 

lançada. 2. Considerando a inexistência de contraditório nos autos, 

remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste 

Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000557-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR MIRANDA DE BRITO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000557-25.2016.8.11.0002 AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: CEZAR MIRANDA DE BRITO 

Vistos. 1. Trata-se de pedido do autor requerendo a citação por hora certa 

do devedor, alegando haver suspeitas de ocultação por parte daquele. 2. 

Pois bem. Compulsando os autos, em especial a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, noto que não houve qualquer menção por parte do Sr. Meirinho no 

tocante à suspeita de ocultação do requerido. 3. Além disso, a citação por 

hora certa não depende de deferimento do juízo, sendo ato discricional do 

próprio Oficial de Justiça por ocasião do cumprimento do mandado. 4. 

Desta feita, determino que se expeça novo mandado de citação e demais 

atos executórios, e, havendo suspeita de ocultação, deverá o Sr. Oficial 

realizar a citação por HORA CERTA nos termos dos artigos 252 e 253 do 

CPC, devendo, neste caso, a secretaria observar o disposto no art. 254 

do mesmo diploma processual, expedindo-se carta, telegrama ou 

correspondência eletrônica, de modo a dar-lhe ciência da ação. 5. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007306-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUCE BENNER LOYOLA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007306-24.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: BRUCE BENNER LOYOLA DA SILVA Vistos. 1. Cite-se 

a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da 

citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008988-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAC DO OESTE TRANSPORTES LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008988-14.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LAC DO OESTE 

TRANSPORTES LTDA ME - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000148-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENILSON BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000148-49.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: ELENILSON BARBOSA 

DE OLIVEIRA Vistos. 1. Defiro o pedido para cumprimento do Mandado no 

endereço informado no petitório retro. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004874-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO BRAGA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065/O (ADVOGADO)

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004874-32.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ENIO BRAGA 

JARDIM REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. . 1. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo requerente, 

com efeito modificativo, ao argumento de que houve equívoco, omissão, 

obscuridade e contradição deste juízo ao proferir a decisão contida no ID 

10341696, no tocante ao horário da realização da suposta notificação de 

constituição em mora do autor; à confirmação de pluralidade de 

endereços; à consignação em pagamento e quanto à modificação da 

competência. É o sucinto relatório. Decido. 2. Considerando que os 

embargos foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. 3. 

Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Explico. 

O embargante expôs, em suas pretensões, a existência de omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material na decisão atacada. 4. Vejo, em 

verdade, que o pedido do embargante se caracteriza como discordância 

aos termos da decisão proferida, de forma que, pretende reexaminar a 

questão por meio de Recurso que não possui esta finalidade. Com efeito, 

posicionando-se contrário ao PROVIMENTO JURISDICIONAL, deve buscar 

a sua modificação por recurso próprio e pelo duplo grau de jurisdição. 5. 

Nesse sentido: “RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER 

INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE AINDA QUE O INTUITO SEJA 

PREQUESTIONAR A MATÉRIA – RECURSO QUE SE PRESTA SOMENTE ÀS 

HIPÓTESES DO INCISO I E II DO ARTIGO 535 DO CPC – INEXISTINDO AS 

OMISSÕES APONTADAS, IMPERIOSA É A IMPROCEDÊNCIA DOS 

EMBARGOS – RECURSO IMPROVIDO – Nega-se provimento aos embargos 

de declaração que pretende unicamente a modificação do julgado que lhe 

fora desfavorável, posto que o presente recurso presta-se apenas às 

hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 535 do código de processo 

civil”. (TJMT – EDcl 36933/2002 – 1ª C.Cív. – Rel. Des. Jurandir Florêncio 

de Castilho – J. 12.05.2003). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EFEITO INFRINGENTE 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – Inexistindo omissão, 

contradição ou obscuridade nega-se provimento aos embargos de 

declaração opostos sob esta argumentação, ainda mais quando ancorado 

a este fundamento há explícito pedido de reapreciação do mérito do 

recurso e modificação do julgamento, com pedido de concessão de 

excepcional efeito infringente”. (TJMT – EDcl 3242/2003 – 1ª C.Cív. – Rel. 

Des. Munir Feguri – J. 05.05.2003). 6. Nessas condições, o presente 

RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS há que ser de todo rejeitado, 

uma vez que inocorrem quaisquer dos pressupostos legitimadores de sua 

utilização, nos termos dos incisos I , II e III, do artigo 1022, do Código de 

Processo Civil. 7. Posto isso, CONHEÇO do RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mas NEGO-LHE provimento, mantendo a r. decisão em 

todos os seus termos. 8. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007390-25.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: COPA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Vistos. .. 1. Recebo a 

inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. 2. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão 

de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 3. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com 

fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 03/04/2018, às 15h00min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso 

o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 7. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento 8. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007920-29.2017.8.11.0002
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Processo: 1007920-29.2017.8.11.0002 AUTOR: VALQUIR JOSE 

GONCALVES RÉU: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação 

Revisional de contrato com pedido de exclusão/abstenção do nome do 

autor dos cadastros de restrição ao crédito. 2. Aduz que a presente ação 

visa revisar dois contratos firmados com o réu, sendo o primeiro na ag. 

6545, na conta corrente 1.233-5 e o segundo na ag. 9676, na conta 

corrente nº 1.233-0, afirmando a existência de abusividade, onerosidade 

excessiva e obscuridade nos contatos. 3. Propôs, assim, a presente 

demanda com pedido de tutela de evidência, e, no mérito, pede sejam 

declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão dos valores 

considerados abusivos. É o relatório. DECIDO. 4. De acordo com o artigo 

311 do CPC, a tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: a) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório da parte; b) as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; c) se 

tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada 

do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega 

do objeto custodiado, sob cominação de multa; d) a petição inicial for 

instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do 

direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 

razoável. 5. Vale ressaltar, que no caso dos itens “b” e “c”, o parágrafo 

único do artigo 311 do CPC preceitua que o juiz poderá decidir 

liminarmente. 6. No caso dos autos, não consigo vislumbrar, prima facie, 

que a situação apresentada se enquadre nas hipóteses autorizadoras. 7. 

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, em 

julgamento de recurso repetitivo, de que a discussão da dívida impede a 

negativação do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando 

presentes, ao menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor 

contestando a existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva 

demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na 
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aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação 

apenas de parte do débito, haja depósito do valor referente à parte tida 

por incontroversa ou a prestação de caução idônea ao prudente arbítrio 

do magistrado. 8. Neste sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - De acordo com orientação emanada 

do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, "a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. Ministra Nancy Andrighi - 

DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito das parcelas do contrato 

somente se justifica quando presentes os demais requisitos. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO-CV Nº 1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE 

MINAS - AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY 

MARTINS CAMILO. Data do Julgamento: 12/02/2015. 9. A mera propositura 

da ação não tem força para descaracterizar a mora do devedor, 

porquanto se faz necessário que as alegações sejam apoiadas em 

jurisprudências basilares do STF e STJ, haja vista que as teses 

apresentadas são passíveis de discussão. 10. Por tais motivos, não 

consigo vislumbrar, neste momento processual, elementos suficientes 

para que possa conceder ao autor, liminarmente, a tutela de evidência 

pretendida, razão pela qual INDEFIRO seu pedido. 11. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335), 12. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 13. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 05/04/2018, às 14h00min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 14. 

Consigne, ainda, que caso o réu não tenha interesse na autocomposição, 

deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 334, 

§5º, CPC). 15. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código de Processo Civil. 16. Ressalto que o extenso 

lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se dá em 

virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a 

Central de Mandados a não receber os mandados com Audiência 

aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 17. 

Intimem-se 18. Às providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003036-54.2017.8.11.0002
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003036-54.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: CRISTINA FERREIRA MESQUITA AIRES Vistos. . 1. 

Trata-se de pedido do autor requerendo o cancelamento da audiência 

designada, argumentando que a realização proporciona atraso no 

andamento processual, eis que pode ser realizada em qualquer momento 

do processo. 2. Em que pese as argumentações contidas em seu pedido 

(ID 10326443), vejo que o mesmo conflita com as normas e fundamentos 

previstos no atual código de processo civil que determina a realização do 

ato conciliatório, com exceção dos feitos que demande rito especial, 

oportunidade em que passará a fluir o prazo para apresentação de 

contestação (CPC, art. 335, I). 3. Com efeito, somente após a 

manifestação de desinteresse na realização da audiência, pelo requerido, 

poderá ser cancelado o ato, a pedido de ambas as partes (CPC, art. 334, § 

4º, I e 335, II). 4. Desta feita, considerando a falta de amparo legal, deixo 

de acolher o pedido do autor. 5. Cumpra-se a decisão retro em todos os 

seus termos. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000596-85.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: ISAIAS ALVES FERREIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. 

Compulsando os autos, verifico que o autor colacionou a notificação 

extrajudicial com o CEP divergente do indicado no contrato. 4. Nesse 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. 

INVALIDADE. 1. Conquanto válida a notificação por edital do devedor, 

porquanto autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, 

não pode ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência 

pessoal daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei 

n. 9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015). 5. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, no endereço 

informado no contrato, inclusive o CEP, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. 

Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001748-08.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: CLAUDIO JOSE DE 

CAMPOS MEIRA Vistos. 1. Trata-se de pedido do exequente para a 

citação do executado via postal. 2. Quanto ao tema, ressalto que com o 

advento da Lei 13.105/2015 (Novo CPC), não há mais óbice, como ocorria 

na vigência do CPC de 1973, para a citação via correio nos processos de 

execução. 3. Nesse sentido: “Agravo de instrumento – Execução de título 

extrajudicial – Pedido de citação da executada por via postal – 

Possibilidade, á luz do NCPC – Situações de exceção para o ato citatório 

por correio que estão previstas no art. 247 e nele não se incluem as 

execuções – Recurso ao qual se dá provimento para deferir ao recorrente 

o pedido de citação da executada por via postal. (TJSP, AI nº 

2162850-11.2016.8.26.0000, Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, 19ª 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, j. em 12.9.2016)”. 4. 

Assim, acolho o pedido do exequente e determino que seja expedido o 

necessário para a citação do executado, que deverá ser realizada via 

postal, no endereço informado no petitório retro. 5. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005529-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MYCON CHRYSTIAN SANTOS MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005529-04.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MYCON CHRYSTIAN SANTOS MELO 

Vistos. 1. Considerando que o autor não justificou ter esgotado todos os 

meios possíveis para obter informações sobre o endereço da parte ré, 

indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento no item 2.3.1.1.3 da CNGC. 

2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário, em caso de inércia do patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007229-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE MORAIS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007229-15.2017.8.11.0002 REQUERENTE: SAFRA LEASING 

SA ARRENDAMENTO MERCANTIL REQUERIDO: VALDIRENE MORAIS 

RIBEIRO Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que 

esta se refere a parcela com vencimento em 18/01/17, e a divida 

constante na inicial refere-se a parcela com vencimento em 18/06/17, não 

tendo sido, portanto, o devedor notificado da parcela vencida. 4. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do 

Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007897-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ALEXANDRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007897-83.2017.8.11.0002 AUTOR: ALEX ALEXANDRE DA 

SILVA RÉU: BANCO GMAC S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato, promovida por ALEX ALEXANDRE DA SILVA, em face de 

BANCO GMAC S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz 

que, para a obtenção do veículo descrito nos autos, pactuou com o 

requerido um contrato para financiamento do bem. Todavia, alega que a 

instituição bancária apresenta valor superior ao contratado, repassando 

ao consumidor despesas da própria operação bancária, sem anuência do 

consumidor. 3. Propôs, assim, a presente demanda com pedido de tutela 

de urgência com natureza antecipada, e, no mérito, pede sejam 

declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão dos valores 

considerados exorbitantes. É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da 

tutela de urgência antecipada, é necessário o preenchimento dos 

requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do 

direito nas alegações apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade 

do direito pressupõe a existência de documento que, para o juízo de 

admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o 

direito invocado. Os documentos carreados pela parte autora não são 

suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte autora não juntou 

comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, 

bem assim o comprovante de depósito do valor referente à parte tida por 

incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar 

a inexistência de mora na relação contratual. Também não conseguiu 

demonstrar que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 

dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso 

repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 
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Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013)”. 15. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 

são passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

05/04/2018, às 14h40min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 21. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 22. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 23. Intimem-se 24. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008217-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DE SOUZA BENITES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008217-36.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

ITAULEASING S.A. REQUERIDO: APARECIDO DE SOUZA BENITES Vistos. . 

1. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido de liminar, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação do esbulho, demonstrado 

através da constituição em mora do devedor, por meio de sua notificação, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. Após o pagamento da diligência, 

expeça-se o Mandado de Reintegração, depositando-se o bem com a 

requerente, na pessoa de seu representante legal. 7. De acordo com a 

nova redação do art.3º, §15º do Decreto Lei 911/69, cite-se o requerido(a) 

a pagar a integralidade da dívida pendente em 05 (cinco) dias, segundo 

valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, hipótese em que o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os 05 

(cinco) dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, 

§1º e § 15, do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o 

registro. 9. Cite-se, ainda, o (a) Requerido (a) para querendo, apresentar 

resposta, em 15 (quinze) dias contados da execução da liminar, ainda que 

tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do 

valor e requerendo a restituição. 10. Defiro a restrição judicial no 

prontuário do veículo, via sistema RENAJUD, conforme Dec. Lei 911/69 

Art. 3º § 9 (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014), devendo, pois, o 

processo permanecer em gabinete, até a efetivação da restrição. 11. Para 

o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências conforme 

disposto no art. 212, § 2ª, do Novel Código de Processo Civil. 12. Deixo de 

designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de feito de 

reintegração de posse com rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 

911/69, com base no Princípio da Especialidade. 13. Postergo a apreciação 

da contestação apresentada pelo requerido para momento oportuno, após 

a citação do requerido. 14. Expeça-se o necessário. 15. Intime-se. 16. 

Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002739-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA OAB - SP157875 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNILDE RIBEIRO MARINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002739-81.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: OSNILDE RIBEIRO MARINS Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 
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prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“AO REMETENTE”, de modo que não ficou devidamente comprovada a 

mora do requerido com relação ao débito. 4. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002971-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEITE DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002971-59.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: LEITE DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME Vistos. . 1. Em 

análise aos autos, verifico que não foram anexados aos autos as guias de 

recolhimento das custas processuais e Taxa Judiciária, requisitos 

necessários para análise da inicial. 2. Dessa maneira, oportunizo a autora, 

no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004402-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAINA APARECIDA CONCEICAO CASTAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004402-31.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: THAINA 

APARECIDA CONCEICAO CASTAO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. Contudo, compulsando os autos, verifico que o endereço 

constante da notificação extrajudicial diverge do endereço informado no 

contrato entabulado entre as partes, o que, em princípio, configura a 

inexistência de mora. 4. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

referida notificação, na forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena 

de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004234-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TECNESANI CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo:  1004234-29.2017.8.11.0002 AUTOR:  TECNESANI 

CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos interposta por 

TECNESANI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, requerendo a exibição dos documentos 

consubstanciados na inicial. 2. Consigne-se, inicialmente, que o atual 

código de processo civil recepcionou os pedidos de exibição de 

documentos excepcionalmente em sua forma incidental, com a demanda 

em andamento (CPC, art. 396 a 404). 3. Todavia, tratando-se de pedido 

autônomo, como é o caso presente, o procedimento a ser adotado é o rito 

comum através da ação de produção antecipada de provas, onde caberão 

as medidas inerentes à tutela específica (CPC, art. 381 a 383). 4. Nesse 

sentido, trago o seguinte ensinamento: “A tutela exibitória poderá também 

ser exigida por meio de ação principal, quando tiver por fundamento o 

direito subjetivo material ao acesso ao documento ou coisa (seja fundado 

em titularidade, seja em interesse legítimo). Nesse caso, o direito à 

exibição é autônomo a qualquer outro direito e será o objeto da própria 

tutela." (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do descumprimento da 

ordem de exibição de documento ou coisa no novo Código de Processo 

Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito Probatório. 

Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 681) "No caso de exibição fundada em 

direito material do requerente, o pedido poderá ser feito em sede principal 

e sua condenação será de obrigação de fazer tradicional, de natureza 

mandamental, executável pelo regime da tutela específica.” (RAMOS, 

Rodrigo. Os efeitos jurídicos do descumprimento da ordem de exibição de 

documento ou coisa no novo Código de Processo Civil. In: JOBIM, Marco 

Félix, FERREIRA, William Santos. Direito Probatório. Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2015, p. 678, 679). 5. Diante do exposto, determino venha o 

autor emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, adequando a 

pretensão ao rito processual atual, sob pena de extinção do feito (CPC, 

art. 321, parágrafo único, CPC). 6. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008238-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUTIVA MINERACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008238-12.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: PRODUTIVA MINERACAO EIRELI - ME Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto os bens descritos 

na inicial. 2. Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão 

da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 4. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

6. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 7. Após o pagamento da 

diligência, expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial. 8. De 

acordo com a nova redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, cite-se o 
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requerido(a) a pagar a integralidade da dívida pendente (vencidas e 

vincendas) em 05 (cinco) dias, segundo valores apresentados pelo 

Credor-fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre 

de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários 

advocatícios. 9. Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva dos bens no 

patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), 

cabendo às repartições competentes o registro. 10. Cientifique o requerido 

de que, querendo, poderá apresentar resposta, em quinze dias contados 

da execução da liminar, ainda que tenha pago a integralidade do valor 

apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, 

bem como para informar acerca do interesse de conciliação. 11. Defiro o 

pedido de restrição judicial, no prontuário dos veículos via sistema 

RENAJUD conforme Dec. Lei 911/69 Art. 3º, §9º (Incluído pela Lei nº 

13.043, de 2014), devendo os autos permanecer em gabinete, até a 

efetivação da restrição. 12. Para o efetivo cumprimento do mandado, 

DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Novo Código 

de Processo Civil. 13. Com base no Princípio da Especialidade, deixo de 

designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de feito de 

Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 

911/69. 14. Expeça-se o necessário. 15. Intime-se. 16. Cumpra-se. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007583-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELL TONDIN - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007583-40.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: MARCELL TONDIN - EPP Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. Após o pagamento da 

diligência, expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial. 7. De 

acordo com a nova redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, cite-se o 

requerido(a) a pagar a integralidade da dívida pendente (vencidas e 

vincendas) em 05 (cinco) dias, segundo valores apresentados pelo 

Credor-fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre 

de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários 

advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), 

cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique o requerido 

de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias 

contados da execução da liminar, ainda que tenha pago a integralidade do 

valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a 

restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação. 

10. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências 

conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Novo Código de Processo Civil. 11. 

Com base no Princípio da Especialidade, deixo de designar Audiência de 

Conciliação, considerando tratar-se de feito de Busca e Apreensão com 

rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o 

necessário. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000778-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO DE SOUZA FERREIRA (EXECUTADO)

FERRERAO PECAS AUTOMOTIVAS USADAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000778-71.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: FERRERAO PECAS AUTOMOTIVAS USADAS LTDA - 

ME, MARCIO ANTONIO DE SOUZA FERREIRA Vistos. . 1. Concedo ao autor 

o prazo de 05 (cinco) dias para que anexe aos autos o termo de acordo, 

em sua integralidade, eis que a folha nº 02 não se fez acompanhar do 

pedido. 2. Após, venham-me os autos conclusos para apreciação do 

pedido de homologação. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009016-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ISAC DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009016-79.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PAULO ISAC DA SILVA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. Após o pagamento da diligência, 

expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com 

a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial. 7. De acordo com a 

nova redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, cite-se o requerido(a) a pagar 

a integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas) em 05 (cinco) 

dias, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, 

arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios. 8. Caso 

contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições 

competentes o registro. 9. Cientifique o requerido de que, querendo, 

poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias contados da execução 

da liminar, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na 

exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para 

informar acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo 
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cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 

212, § 2ª, do Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000154-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIO SOUZA DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000154-22.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PATRICIO SOUZA DE BARROS 

Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de PATRÍCIO DE 

SOUZA BARROS, em que o autor pede a conversão da ação em 

execução. 2. Pois bem. Em análise aos autos, percebo que o contrato 

apresentado pelo autor possui a assinatura de apenas uma testemunha, o 

que retira a força de título executivo, mormente em se tratando de 

documento particular onde a lei exige a presença de duas testemunhas 

para o ato (CPC, art. 784, III). 3. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE EXECUÇÃO - DOCUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE 

TESTEMUNHAS - INABILIDADE PARA APARELHAR AÇÃO EXECUTIVA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O contrato particular sem assinatura 

de duas testemunhas não tem força executiva, circunstância que não lhe 

retira a validade e eficácia, mas impede o manuseio da via executiva. 

(TJ-MS - APL: 08027450220138120018 MS 0802745-02.2013.8.12.0018, 

Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 04/11/2014, 5ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2014). 4. Posto isso, deixo de 

acolher o pedido de conversão da ação, pelos fundamentos ora expostos, 

e concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que requeira o que 

entender necessário para o prosseguimento do feito, sob pena de 

apreciação do pleito inicial, nos moldes apresentados. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005450-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

SOLANGE MARIA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005450-25.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: SOLANGE MARIA DA SILVA - ME, SOLANGE MARIA 

DA SILVA Vistos. 1. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 

(três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o 

devedor em seguida. 3. Não sendo encontrando o devedor, deverão 

ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo 

pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 

(quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006863-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LOPES CASTANHA (EXECUTADO)

LUIZ LUCIO CASTANHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006863-73.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: LUIZ LUCIO CASTANHA, LUCIANO LOPES CASTANHA 

Vistos. . 1. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, 

contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004209-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DE REZENDE SOUZA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004209-16.2017.8.11.0002 DEPRECANTE: BANCO HONDA 

S/A. DEPRECADO: CLAUDIO DE REZENDE SOUZA Vistos. . 1. 

Considerando que a competência para o processamento das cartas 

precatórias foi redefinido pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

conforme Resolução nº 011/2017-TP, torno sem efeito a decisão lançada 

no ID. 10590400 e passo a análise do pedido. 2. Compulsando os autos, 

vejo que a requerente não anexou a carta precatória, expedida pelo juízo 

deprecante, para o seu devido cumprimento nesta comarca. 3. Consigno 

que, em se tratando de pedido de citação na Ação de Depósito, não se 

aplica aqui a regra contida no art. 3º, § 12º do Decreto-Lei 911/69. 4. 

Desta feita, concedo à autora o prazo de 05 (cinco) dias para que anexe a 

carta precatória com o fim desejado, recolhendo, no mesmo prazo, as 

custas processuais referente à distribuição do presente procedimento, 

sob pena de remessa dos autos ao arquivo. 5. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000024-32.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FRANCIELE NUNES BISSOLI - ME (EXECUTADO)

ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000024-32.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: CAMILA FRANCIELE NUNES BISSOLI - ME, ORDALIA 

MARIA NUNES BOSCARDINI Vistos. 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias 

para o autor manifestar nos autos, acerca da certidão negativa do Senhor 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito. 2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o 

autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob 

pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do CPC. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001021-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL JUNIOR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001021-49.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: MICHEL JUNIOR DA SILVA Vistos. 1. Considerando que o 

autor não justificou ter esgotado todos os meios possíveis para obter 

informações sobre o endereço da parte ré, indefiro, por ora, seu pedido, 

com fundamento no item 2.3.1.1.3 da CNGC. 2. Manifeste-se, pois, o autor, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário, em 

caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031135-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1031135-14.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A RÉU: REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação Monitória, com pedido liminar para arresto dos ativos 

financeiros da parte requerida via sistema Bacenjud, ação promovida por 

BANCO SANTANDER S/A, em face de REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos, feito que tramitou 

originariamente no Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de 

Cuiabá – MT, com posterior redistribuição a este Juízo. 2. Em relação ao 

pedido liminar, para arresto dos ativos financeiros da parte requerida, via 

sistema Bacenjud, em que pese as alegações do autor, hei por bem 

indeferir, ante a ausência de previsão legal do procedimento para a Ação 

Monitória, uma vez que coaduno com o entendimento que ainda inexiste 

liquidez e certeza da dívida a ser confirmada somente após julgamento da 

Ação Monitória. 3. Nesse sentido: “AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

EM RECURSO DE AGRAVO DEINSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – 

INDEFERIMENTO DE ARRESTO – DECISUM ESCORREITO – AUSÊNCIA DE 

PROVA INEQUÍVOCA E PERIGODE LESÃO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Inexistindo liquidez e certeza da dívida a ser confirmada 

somente após julgamento da Ação Monitória, não há que se falar em 

concessão de arresto, mostrando-se ausentes os requisitos do art. 273 

do CPC. (AgR 22397/2016, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DEDIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/03/2016, Publicado no DJE 07/03/2016)”. 4. Assim, expeça-se mandado 

para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 

701, do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios 

no importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, 

CPC), consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das 

custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 5. Conste, ainda, que nesse 

prazo poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §1º). 

6. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002823-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MURILO DA SILVA MALHEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002823-82.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: MARCIO MURILO DA SILVA MALHEIROS Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Recebo a emenda à inicial para o 

fim de retificar o valor da causa para R$- 12.079,81 (Doze mil, setenta e 

nove reais e oitenta e um centavos) 3. Proceda-se a secretaria, a 

RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 4. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 5. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 6. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

7. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 8. Após o pagamento da 

diligência, expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a requerente, na pessoa de seu representante legal indicado no 

petitório. 9. De acordo com a nova redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, 

cite-se o requerido(a) a pagar a integralidade da dívida pendente em 05 

(cinco) dias, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na 

inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em 

que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios. 10. 

Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), 

cabendo às repartições competentes o registro. 11. Cite-se, ainda, o (a) 

Requerido (a) para querendo, apresentar resposta, em 15 (quinze) dias 

contados da execução da liminar, ainda que tenha pagado a integralidade 

do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a 

restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação. 

12. Defiro o pedido de restrição judicial, no prontuário do veículo via 

sistema RENAJUD conforme Dec. Lei 911/69 Art. 3º, §9º (Incluído pela Lei 

nº 13.043, de 2014), devendo os autos permanecer em gabinete, até a 

efetivação da restrição. 13. Para o efetivo cumprimento do mandado, 

DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Código de 

Processo Civil. 14. Com base no Princípio da Especialidade, deixo de 

designar audiência de conciliação, considerando tratar-se de feito de 

Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 
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911/69. 15. Expeça-se o necessário. 16. Intime-se. Cumpra-se. 17. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007719-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO TAVARES DE MELO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007719-37.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: ALVARO TAVARES DE MELO FILHO Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no 

Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Em que 

pese a determinação da emenda, melhor analisando os autos verifico que 

o autor preencheu os requisitos necessários para o deferimento da 

liminar, uma vez que, para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor. 3. Com 

efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, 

bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. Após o pagamento da 

diligência, expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial. 7. De 

acordo com a nova redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, cite-se o 

requerido(a) a pagar a integralidade da dívida pendente (vencidas e 

vincendas) em 05 (cinco) dias, segundo valores apresentados pelo 

Credor-fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre 

de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários 

advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), 

cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique o requerido 

de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias 

contados da execução da liminar, ainda que tenha pago a integralidade do 

valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a 

restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação. 

10. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências 

conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Novo Código de Processo Civil. 11. 

Com base no Princípio da Especialidade, deixo de designar Audiência de 

Conciliação, considerando tratar-se de feito de Busca e Apreensão com 

rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o 

necessário. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007546-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DA SILVA GOMES PAVEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007546-13.2017.8.11.0002 REQUERENTE: LILIANE DA SILVA 

GOMES PAVEZI REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. . (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004863-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIL RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004863-03.2017.8.11.0002 AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE 

RÉU: MOACIL RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos. 1. Expeça-se mandado 

para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 

701, do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios 

no importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, 

CPC), consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das 

custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse 

prazo poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §1º). 

3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007415-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME (EXECUTADO)

VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI (EXECUTADO)

CLEBER VALMOR COMPAGNONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007415-38.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A EXECUTADO: TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME, 

VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI, CLEBER VALMOR COMPAGNONI 

Vistos. 1. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, 

contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002988-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A DE S LACERDA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002988-95.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: A DE S 

LACERDA JUNIOR - ME Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de A. DE S. LACERDA JUNIOR – ME, 

partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Deferida a liminar, o veículo 

descrito na inicial foi apreendido em mãos do terceiro, consoante se infere 

do auto de busca e apreensão e depósito lançado no ID 10769766. 3. Na 

sequência (ID 10901986), comparece o terceiro WAGNER MACIEL 

FONSECA JUNIOR para informar que adquiriu do requerido o veículo objeto 

do contrato, conforme recibo de transferência juntado aos autos. Informa 

ainda que realizou acordo com a instituição financeira, conforme termo de 

acordo anexado aos autos através do ID 10902604, pedindo, ao final, a 

restituição do veículo e a homologação do acordo. 3. Perscrutando os 

autos, vejo que o terceiro Wagner Maciel Fonseca Junior, embora tenha 

comprovado a sua condição de comprador do veículo, não possui 

legitimidade passiva para postular em nome da requerida, tal como 

apresentado no termo de acordo anexado aos autos. 4. Com efeito, não é 

passível de homologação o acordo que não esteja devidamente assinado 

por alguma das partes, no caso presente, a requerida A. DE S. LACERDA 

JUNIOR – ME. Conforme se vê do referido documento, o acordo foi 

assinado somente pelo patrono do terceiro Wagner Maciel Fonseca Junior, 

que repiso, não tem legitimidade para postular nos autos. 5. Posto isso, 

deixo de acolher o pedido de homologação e restituição do veículo e 

concedo à parte interessada o prazo de 05 (cinco) dias para que junte, se 

for o caso, procuração em nome da requerida, conferindo poderes, a 

quem de direito, para assinar o referido termo de acordo e anuindo com a 

restituição do veículo ao terceiro interessado. 6. Após, venham-me os 

autos conclusos para demais deliberações. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008043-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATHYANE DOS SANTOS BENITES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008043-27.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KATHYANE DOS 

SANTOS BENITES Vistos. . 1. Cuida-se de pedido do autor requerendo a 

suspensão da presente ação, tendo em vista a existência de ação de 

Danos Morais interposta pelo requerido junto ao juízo da 1ª Vara Cível 

desta Comarca. 2. Deixo de acolher o pedido do autor já que a inicial 

sequer foi recebida por este juízo, tendo sido determinado ao requerido, 

em decisão proferida no ID 10683791, a emenda à inicial, sob pena de 

indeferimento da inicial. 3. Cumpra-se, pois, o autor, a decisão retro, sob 

as penas lá contidas. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006127-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDANS LOPES COM. E SERV. DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006127-55.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: CARDANS LOPES COM. E SERV. DE PECAS PARA 

VEICULOS EIRELI - ME Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão interposta por BANCO ITAUCARD S/A em desfavor de 

CARDANS LOPES COM. E SERV. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI – ME, 

visando o recebimento da quantia descrita na inicial. 2. A instituição 

financeira, em pedido contido no ID 10717548 informa que por equívoco na 

distribuição da ação, anexou pedido inicial e documentos pertencentes à 

Raimundo Nonato Bezerra Sales, cuja ação já está em trâmite na Comarca 

de São Lourenço da Mata-PE. 3. Desta forma, pede a reconsideração da 

decisão que declinou a competência do presente feito, anexando, 

corretamente, a inicial, custas processuais e demais documentos, em 

desfavor de Cardans Lopes Com. e Serviços de Peças para Veículos Eireli 

–ME. 4. Pois bem. Em que pese o imbróglio ocorrida nos autos, não vejo 

motivos para não acolher o pedido do autor, isto em homenagem ao 

princípio da economia, celeridade processual e da instrumentalidade do 

processo, visto que o deferimento não causará prejuízo algum às partes. 

5. Posto isso, acolho o pedido do autor para determinar a continuidade da 

presente ação, nos termos do pedido inicial (ID 10707558) e documentos a 

ele atrelados, com IDs 10717564, 10717568, 10717569, 10717573 e 

10717577, pelo que, torno sem efeito a decisão lançada no ID 10574007, 

todavia, deverá permanecer nos autos para registro dos fatos. 6. No mais, 

determino à secretaria que proceda à exclusão dos documentos 

equivocadamente anexados aos autos (IDs 9376253, 9376386, 9376423, 

9376458, 9376470, 9376478, 9376488, 9376500) e, de modo a evitar 

maior tumulto processual. 7. No impulso do processo, passo à análise do 

pedido liminar, nos termos que se seguem: 8. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 9. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a 

Notificação Extrajudicial, verifico que esta se refere a parcela com 

vencimento em 08/04/2017, onde na planilha de débito colacionado aos 

autos verifica-se que a parcela encontra-se paga, tendo sido, portanto, o 

devedor notificado de parcela paga. 10. Assim, uma vez que para o 

desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se 

necessário que o credor demonstre a constituição em mora do devedor, 
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faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 11. Intime-se. 12. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005490-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON VITOR DA SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005490-07.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: CLEITON VITOR DA SILVA CAMPOS Vistos. . 1. Trata-se 

de Embargos de Declaração, opostos por BANCO J. SAFRA S/A, alegando 

omissão na decisão contida no ID 10598986, na medida em que não 

informou o termo a quo para contagem do prazo para pagamento da 

integralidade da dívida. 2. Recurso intentado no prazo legal, consoante se 

infere dos movimentos extraídos dos autos. É o relatório. DECIDO. 3. 

Conheço dos Embargos, na forma dos artigos 1023 e seguintes do Código 

de Processo Civil, e acolho-os, visto que realmente existe omissão na 

sentença prolatada, senão vejamos: 4. O artigo 1022, II, do CPC preconiza 

o seguinte: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: [...] II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; 5. Com efeito, a omissão 

que enseja no cabimento dos embargos se dá quando a decisão não 

aprecia ponto ou questão que deveria ser dirimida pelo Magistrado. Caso a 

omissão seja irrelevante, a decisão não merece ser completada. 6. In 

casu, vê-se claramente que houve omissão na decisão objurgada uma 

vez não informou a partir de que data passaria a contar o prazo para 

pagamento integral do débito. 7. Ocorre que, conforme estabelece o art. 

3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei 911/69, o prazo para o pagamento da 

integralidade da dívida (vencidas e vincendas), segundo os valores 

apresentados pelo autor na inicial, passará a contar a partir da execução 

da liminar. 8. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1022, II, do Código de 

Processo Civil, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em 

face da decisão atacada para sanar a omissão existente, passando o item 

9 daquela decisão a conter a seguinte redação: “9. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 9. No mais, persiste a decisão tal como lançada. 

10. Intimem-se. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006970-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA DE JESUS PORTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006970-20.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: DALVA DE JESUS PORTO Vistos. . 1. Trata-se de 

Embargos de Declaração, opostos por BANCO J. SAFRA S/A, alegando 

omissão na decisão contida no ID 10361091, na medida em que não 

informou o termo a quo para contagem do prazo para pagamento da 

integralidade da dívida. 2. Recurso intentado no prazo legal, consoante se 

infere dos movimentos extraídos dos autos. É o relatório. DECIDO. 3. 

Conheço dos Embargos, na forma dos artigos 1023 e seguintes do Código 

de Processo Civil, e acolho-os, visto que realmente existe omissão na 

sentença prolatada, senão vejamos: 4. O artigo 1022, II, do CPC preconiza 

o seguinte: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: [...] II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; 5. Com efeito, a omissão 

que enseja no cabimento dos embargos se dá quando a decisão não 

aprecia ponto ou questão que deveria ser dirimida pelo Magistrado. Caso a 

omissão seja irrelevante, a decisão não merece ser completada. 6. In 

casu, vê-se claramente que houve omissão na decisão objurgada uma 

vez não informou a partir de que data passaria a contar o prazo para 

pagamento integral do débito. 7. Ocorre que, conforme estabelece o art. 

3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei 911/69, o prazo para o pagamento da 

integralidade da dívida (vencidas e vincendas), segundo os valores 

apresentados pelo autor na inicial, passará a contar a partir da execução 

da liminar. 8. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1022, II, do Código de 

Processo Civil, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em 

face da decisão objurgada para sanar a omissão existente, passando o 

item 7 daquela decisão a conter a seguinte redação: “7. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 9. No mais, persiste a decisão tal como lançada. 

10. Intimem-se. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009593-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROBERTO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009593-57.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: ANDERSON ROBERTO GUIMARAES Vistos. 1. Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009595-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DARLEY GONCALO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009595-27.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: DARLEY GONCALO DE ARRUDA Vistos. 1. Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009596-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATHIUSCIA TAIS FOLLE PERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009596-12.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: KATHIUSCIA TAIS FOLLE PERES Vistos. 1. Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009601-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOARES & PROCHNOW LTDA ME - ME (EXECUTADO)

SUELI BATISTA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009601-34.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: SOARES & PROCHNOW LTDA ME - ME, SUELI BATISTA 

SOARES Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras para pagarem o débito 

em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado 

o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o 

devedor em seguida. 3. Não sendo encontrados os devedores, deverão 

ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo 

pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 

(quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009614-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSE MENEZES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009614-33.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: GESSE MENEZES DE OLIVEIRA Vistos. .. 1. Trata-se de 

Ação de Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram recolhidas as custas processuais e a Taxa 

Judiciária, necessários para o recebimento do feito. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009615-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E FIXACAO LTDA (EXECUTADO)

CLAUDEMIR BALCEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009615-18.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E FIXACAO LTDA, 

CLAUDEMIR BALCEIRO Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Execução 

promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia informada na inicial. 

2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não 

foram recolhidas as custas processuais e a Taxa Judiciária, necessários 

para o recebimento do feito. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena 
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de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009616-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDILEI RAMOS PACO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009616-03.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: CLAUDILEI RAMOS PACO Vistos. .. 1. Trata-se de 

Ação de Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram recolhidas as custas processuais e a Taxa 

Judiciária, necessários para o recebimento do feito. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009617-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NANCI DAS DORES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009617-85.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: NANCI DAS DORES GOMES Vistos. .. 1. Trata-se de 

Ação de Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram recolhidas as custas processuais e a Taxa 

Judiciária, necessários para o recebimento do feito. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009597-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON PASCOINI PRUDENCIO (EXECUTADO)

CASA DO BORRACHEIRO COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009597-94.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: CASA DO BORRACHEIRO COMERCIO DE 

COMPRESSORES EIRELI - ME, MAYCON PASCOINI PRUDENCIO Vistos. 1. 

Citem-se as partes devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, 

contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para 

a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009598-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO BORRACHEIRO COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

MAYCON PASCOINI PRUDENCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009598-79.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: CASA DO BORRACHEIRO COMERCIO DE 

COMPRESSORES EIRELI - ME, MAYCON PASCOINI PRUDENCIO Vistos. 1. 

Citem-se as partes devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, 

contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para 

a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009491-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MILANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009491-35.2017.8.11.0002 AUTOR: ROBERTO CARLOS 

MILANI RÉU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. 1. Cuida-se de ação 

revisional de contrato cumulada com danos materiais e morais, proposta 
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por ROBERTO CARLOS MILANI, em desfavor de CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Da análise dos 

autos constato que a autora possui relação contratual com a Caixa 

Econômica Federal, requerendo a revisão dos contratos contra tal 

instituição financeira. 3. Pois bem, estabelece o artigo 109, I, da 

Constituição Federal, que cabe aos juízes federais processar e julgar as 

causas em que envolva interesse da União, uma de suas autarquias ou 

empresas públicas, ainda que na qualidade de assistentes ou oponentes, 

excetuada a competência da Justiça Eleitoral e da Justiça Laboral. 4. In 

casu, a propositura da ação contra a Caixa Econômica Federal torna este 

juízo incompetente em face da Justiça Federal por versar sobre 

competência absoluta, não prorrogável e que pode ser conhecida a 

qualquer tempo e grau de jurisdição. 5 Assim, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor da Seção Judiciária de Mato Grosso, Justiça 

Federal, nos termos do art. 109, I, da CF c/c art. 93 do CPC, onde o 

processo deverá ter redistribuído. 6. Remetam-se os autos a aquele juízo, 

com nossas homenagens, anotando-se o que for de praxe. 7. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009599-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR LTDA 

(EXECUTADO)

VALQUIR JOSE GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009599-64.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM 

SENHOR LTDA, VALQUIR JOSE GONCALVES Vistos. 1. Citem-se as 

partes devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da 

citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para 

a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009602-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECAPADORA DE PNEUS RODOVIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO CARLOS HAUER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009602-19.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: RECAPADORA DE PNEUS RODOVIA LTDA - ME, JOAO 

CARLOS HAUER Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras para pagarem o 

débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000070-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DA CUNHA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000070-84.2018.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: ANDERSON DA CUNHA SOUZA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA BERTOLLO (EXECUTADO)

LUIS CLAUDIO JAQUES (EXECUTADO)

BERTOLLO COMERCIO DE SAPATOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000007-59.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: BERTOLLO COMERCIO DE SAPATOS LTDA - ME, ROSA 

MARIA BERTOLLO, LUIS CLAUDIO JAQUES Vistos. 1. Citem-se as partes 

devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 
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Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000017-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Z. S. DE JESUS - EMBALAGENS - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO PRUDENTE (EXECUTADO)

ZENY SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

CLÁUDIO PRUDENTE COMÉRCIO DE EMBALAGENS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000017-06.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A EXECUTADO: CLÁUDIO PRUDENTE COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS, CLAUDIO PRUDENTE, ZENY SILVA DE JESUS, Z. S. DE 

JESUS - EMBALAGENS - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução 

promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia informada na inicial. 

2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não 

foram recolhidas as custas processuais e a Taxa Judiciária, necessários 

para o recebimento do feito. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena 

de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000024-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS LEITE FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000024-95.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: JONAS LEITE FERREIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram recolhidas as custas processuais e a Taxa 

Judiciária, necessários para o recebimento do feito. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000025-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR GUEDI DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000025-80.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: WALDIR GUEDI DE CAMPOS Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram recolhidas as custas processuais e a Taxa 

Judiciária, necessários para o recebimento do feito. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000026-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000026-65.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: JOSE BATISTA PIRES Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram recolhidas as custas processuais e a Taxa 

Judiciária, necessários para o recebimento do feito. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI (EXECUTADO)

GLAUCIA SANTA CESTARI (EXECUTADO)

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000060-40.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: GCLP COMERCIO DE 

ROUPAS EIRELI, LUANA CESTARI PENASSO, GLAUCIA SANTA CESTARI 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução interposta por COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT em desfavor de GCLP 

COMERCIO DE ROUPAS EIRELI e outros, requerendo o recebimento da 

quantia descrita na inicial. 2. Compulsando os autos, verifico que os 

devedores residem na comarca de CUIABÁ/MT, conforme consta do título 

anexado aos autos. 3. Assim, em respeito ao Princípio do Juiz Natural, bem 

como com fulcro no artigo 101, I, do CDC, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor daquele juízo, para onde estes autos deverão ser encaminhados, 

após as baixas de estilo. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se. 6. Às providências. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000087-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERCIO LEITE RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000087-23.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: TERCIO LEITE 

RIBEIRO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução promovida pelo credor, 

pretendendo receber a quantia informada na inicial. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram recolhidas as 

custas processuais e a Taxa Judiciária, necessários para o recebimento 

do feito. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000073-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO EVANGELISTA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000073-39.2018.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: FERNANDO EVANGELISTA DA COSTA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000074-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CSHUSTZER CLEBERSON MARIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000074-24.2018.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: CSHUSTZER CLEBERSON MARIN Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000075-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS AUGUSTO DA SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000075-09.2018.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: LUCAS AUGUSTO DA SILVA CAMPOS Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000077-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO CESAR CARNEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000077-76.2018.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: CELIO CESAR CARNEIRO DOS SANTOS Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000078-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LUIZ DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 
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Processo: 1000078-61.2018.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: CLAUDIO LUIZ DE ARAUJO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000084-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000084-68.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSIAS DE 

OLIVEIRA SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000110-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIGTON ALAN MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000110-66.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: ELIGTON ALAN MAGALHAES Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000115-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. I. DE OLIVEIRA - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000115-88.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: A. I. DE 

OLIVEIRA - TRANSPORTES - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003030-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE GABRIELA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES OAB - MT20328/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003030-47.2017.8.11.0002 AUTOR: KARINE GABRIELA 

NEVES RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento c/c Revisional de Contrato com pedido de 

Tutela de Urgência, promovida por KARINE GABRIELA NEVES, em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. 

Aduz, a requerente, que para aquisição do veículo descrito na Inicial, 

firmou com a requerida o contrato de Financiamento de número 

825657933, na data de 27/12/2013, para pagamento em 58 (Cinquenta e 

oito) parcelas de R$ 1.093,06 (mil e noventa e três reais e seis centavos), 

ficando acordado que os pagamentos seriam realizados na modalidade 

débito automático, na conta corrente da requerente, sendo ela Conta 

Corrente n. 61.914-0, Agência 2764-2, Banco do Brasil. 3. Todavia, alega 

que os encargos cobrados pela instituição financeira estão onerando de 

forma abusiva o contrato, trazendo dificuldades para o seu adimplemento. 

4. Por esta razão, pugnou pela concessão da tutela de urgência para 

depósito das parcelas que entende como incontroversas, com o 

consequente cancelamento dos débitos em conta, manutenção na posse 

do bem, bem como abstenção de inscrição do seu nome no cadastro de 

inadimplentes e exibição de todos os extratos e planilhas atualizadas de 

débitos referente ao contrato em tela, desde o início. 5. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 6. Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento c/c Revisional de Contrato com pedido de 

Tutela de Urgência, promovida por KARINE GABRIELA NEVES, em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, 

conforme relatório acima. 7. Para a concessão da tutela de urgência 

antecipada, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 8. Pois bem. Não 

consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do direito nas alegações 

apresentadas pela parte autora. 9. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os 

documentos carreados pela parte autora não são suficientes para sua 

demonstração. 10. Explico. A parte autora não juntou comprovantes das 

parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, bem assim o 

comprovante de depósito do valor referente à parte tida por incontroversa, 

diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar a inexistência 

de mora na relação contratual. Também não conseguiu demonstrar que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 
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em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça. 11. Além da presença dos requisitos obrigatórios, 

exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais 

sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que 

também não ficou demonstrado. 12. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, de 

que a discussão da dívida impede a negativação do consumidor nos 

cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao menos, três 

requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a existência 

integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 13. Neste 

sentido: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015)”. 14. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

15. Ressalto, ainda, que dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas 

ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito” – “Na hipótese do §2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”. 16. Dessa 

forma, os pagamentos, segundo entendimentos atuais, devem ser feitos 

diretamente à instituição financeira, no tempo e modo contratados, 

sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa no recebimento, o 

que afasta, em princípio, o interesse na realização do depósito em juízo. 

17. Nesse sentido é o julgado a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - 

DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE DEVIDO - 

INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, DO CPC - 

POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DIRETAMENTE À 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO CONTRATADOS - 

ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS 

- NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A CONTESTAÇÃO SE FUNDAR 

EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA DO STJ E STF - AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento Cível nº 

1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 24/07/2013)”. 

18. A mera propositura da ação não tem força para descaracterizar a 

mora do devedor, porquanto se faz necessário que as alegações sejam 

apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para revelar a 

probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas são 

passíveis de discussão. 19. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 20. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 21. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 22. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

05/04/2018, às 14h40min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 23. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 24. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 25. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 26. No tocante à inversão do ônus da 

prova, DEFIRO o pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, eis que a 

autora é a parte hipossuficiente da relação. 27. Com fulcro no artigo 370 

c/c 396, ambos do CPC, defiro o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 

INCIDENTAL, devendo o requerido ser intimado, no prazo da contestação, 

a fim de que exiba todos os extratos e planilhas atualizadas de débitos 

referente ao contrato em tela, desde o início do contrato, sob pena de 

multa diária, que fixo em 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 28. 

Intimem-se 29. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008292-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008292-75.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DIEGO FRANCISCO DE SOUZA 

Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 
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ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007848-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA COMCEICAO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007848-42.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: CREUZA 

COMCEICAO DE CAMPOS Vistos. . 1. Cite-se a parte devedora para pagar 

o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é 

de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de 

citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008948-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HENRIQUE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008948-32.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS HENRIQUE 

OLIVEIRA COSTA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. 

Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela 

qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, 

I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida 

pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 

1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na 

inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor 

da causa para R$ 40.358,76 (quarenta mil trezentos e cinquenta e oito 

reais e setenta e seis centavos), que corresponde à integralidade do 

débito, compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme 

se verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. Proceda-se a 

secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 5. 

Após o recolhimento das custas remanescentes remetam-se conclusos 

para análise do pedido liminar. 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. Às 

providências. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009114-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RICARDO ACIOLI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009114-64.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: LUIZ RICARDO ACIOLI DA SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005811-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLI ANDREA DE SANT ANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005811-42.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: MICHELLI ANDREA DE SANT ANA Vistos. .. 1. Cite-se a parte 

devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, 
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art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de 

Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do 

principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 

831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009235-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009235-92.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUCIMAR 

RIBEIRO Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008743-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE FATIMA KRUTSCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008743-03.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VALDETE FATIMA KRUTSCH Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009296-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LISINO PEDRO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009296-50.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LISINO 

PEDRO DE BARROS Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte 

autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da 

ação, antes da citação da parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas 

pagas na distribuição. Sem condenação em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 7. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009518-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUCAS CURVO MATHEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009518-18.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PEDRO LUCAS 

CURVO MATHEUS Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 
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irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008923-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRANDINHA ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JESSIKA VIEIRA DE CASTRO (EXECUTADO)

RICARDO AUGUSTO ALVES RINCON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008923-19.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: CIRANDINHA ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO 

LAR LTDA - ME, JESSIKA VIEIRA DE CASTRO, RICARDO AUGUSTO 

ALVES RINCON Vistos. .. 1. Citem-se as partes devedoras para pagarem 

o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008872-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO DE SIQUEIRA CALDAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008872-08.2017.8.11.0002 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JUSCELINO DE 

SIQUEIRA CALDAS Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009517-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK VINICIUS DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009517-33.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ERICK VINICIUS 

DE ALMEIDA SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008961-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CESAR DA GUIA (EXECUTADO)

M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008961-31.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, MILTON 

CESAR DA GUIA, MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA Vistos. .. 1. Citem-se 

as partes devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da 

citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 
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sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para 

a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009113-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIENE RAMOS VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO)

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009113-79.2017.8.11.0002 REQUERENTE: MARIENE RAMOS 

VEIGA REQUERIDO: BV FINANCEIRA Vistos. . 1. Cumpra-se a decisão 

retro. 2. Às providências. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008466-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008466-84.2017.8.11.0002 AUTOR: JOSE PEREIRA DA SILVA 

RÉU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. . 

1. Cumpra-se a decisão retro. 2. Às providências. (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008610-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SOARES DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008610-58.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: RONALDO SOARES DE MOURA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008914-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIENE LAURA DA SILVA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008914-57.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: DIENE LAURA DA SILVA CUNHA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 
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tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008646-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO N C DE ALMEIDA E CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008646-03.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: MARIO N C DE ALMEIDA E CIA LTDA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008912-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON PEREIRA MARRECO BELMIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008912-87.2017.8.11.0002 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EDILSON 

PEREIRA MARRECO BELMIRO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008344-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008344-71.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: OTAIR 

RODRIGUES DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008389-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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FRANCIELLY SANTANA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008389-75.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FRANCIELLY 

SANTANA LIMA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Compulsando os 

autos, verifico que o autor colacionou a notificação extrajudicial com o CEP 

divergente do indicado no contrato. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, no endereço 

informado no contrato, inclusive o CEP, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. 

Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único).5. Verifico, ainda, que a pretensão da parte recai em cobrança de 

dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o 

disposto no art. 292, I, do CPC. 6. Dessa maneira, em observância ainda à 

decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso 

Especial N° 1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor 

apresentado na inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, nos termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo 

de ofício o valor da causa para R$ 8.656,61 (oito mil e seicentos e 

cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos). que corresponde à 

integralidade do débito, compreendido entre as parcelas vencidas e 

vincendas, conforme se verifica na planilha de débito constante na 

exordial. 7. Isento-o do recolhimento da diferença da taxa judiciária, pois o 

valor a ser recolhido é ínfimo. 8. Proceda-se a secretaria, a RETIFICAÇÃO 

ao valor da causa, junto a autuação e registro do feito. 9. Intime-se. 

Cumpra-se. 10. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008446-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL PEDRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008446-93.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MIGUEL PEDRO DA SILVA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a pretensão da parte 

recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à 

causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, 

em observância ainda à decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 14.605.03 ( Quatorze mil, seiscentos e cinco e três centavos), 

que corresponde à integralidade do débito, compreendido entre as 

parcelas vencidas e vincendas, conforme se verifica na planilha de débito 

constante na exordial. 4. Proceda-se a secretaria, a RETIFICAÇÃO ao 

valor da causa, junto ao registro do feito. 5. Após o recolhimento das 

custas remanescentes remetam-se conclusos para análise do pedido 

liminar. 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. Às providências.. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006407-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO GONZAGA COSTA ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006407-26.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: HUGO GONZAGA COSTA ALENCAR 

Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 4. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

6. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004027-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO)

ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA OAB - MT0012325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004027-64.2016.8.11.0002 REQUERENTE: RODRIGO RIBEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Nulidade de Leilão c/c 

indenizatória por danos morais e materiais com pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela promovida por RODRIGO RIBEIRO DA SILVA, em face de 

BANCO HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, partes 
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devidamente qualificadas nos autos. 2. O autor pede, em sede de tutela de 

urgência, a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial bem como o 

restabelecimento da sua posse junto ao imóvel descrito na inicial. 3. 

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, o requerente interpôs recurso 

de agravo de instrumento junto ao E. Tribunal de Justiça que proveu o 

recurso para o fim de lhe conceder os benefícios, nos termos do acordão 

proferido nos autos nº 1002267-52.2017.8.11.0000. 4. Pois bem. 

Conforme ressai dos autos, através dos IDs 7360947, 7360949, 7360950 

e 7360952, o autor informa que ingressou com ação Revisional de 

contrato, registrado neste juízo sob nº 8961-19.2015.8.11.0002 (processo 

físico), obtendo provimento ao recurso lá interposto para o fim anular o 

leilão realizado para venda do imóvel, objeto desta ação, bem como a sua 

manutenção da posse do referido imóvel. 5. Desta feita, resta evidente a 

perda de objeto do pedido liminar aqui apresentado em razão do seu 

deferimento em outra ação, motivo pelo qual deixo de apreciá-lo. 6. No 

mais, cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 7. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 8. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

05/04/2018, às 14h40min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 9. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 10. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 11. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 12. Os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, foram concedidos em grau de recurso. 13. No tocante à 

inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, 

do CDC, eis que a autora é a parte hipossuficiente da relação. 14. 

Intimem-se 15. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000288-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON PINTO TAPAJOS JUNIOR (RÉU)

GISELE FERNANDES DOS SANTOS (RÉU)

H P TAPAJOS JUNIOR & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000288-49.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: H P TAPAJOS JUNIOR & CIA LTDA - EPP, GISELE FERNANDES DOS 

SANTOS, HAMILTON PINTO TAPAJOS JUNIOR Vistos. .. 1. Manifeste-se o 

autor, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário 

acerca da certidão do Senhor Oficial de Justiça. 2. Em caso de inércia, 

intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar a 

irregularidade, sob pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008465-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008465-02.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: DOUGLAS ALVES DE ALMEIDA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, 

recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000943-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F B BRASIL SERVICOS LTDA ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo:  1000943-55.2016.8.11.0002 EXEQUENTE:  D ISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: F B BRASIL 

SERVICOS LTDA ME Vistos. .. 1. Defiro o pedido da parte exequente em ID 

9362431. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às providências. (assinado 
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eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008388-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008388-90.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FIDELIS ITAMAR 

DE QUEIROS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 

3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação 

Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo “AUSENTE”, 

carecendo do comprovante de seu recebimento. 4. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

o comprovante de recebimento da referida notificação, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001710-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MASCARENHAS COELHO (EXECUTADO)

FERNANDO MASCARENHAS COELHO 00515268160 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001710-59.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: FERNANDO MASCARENHAS COELHO 00515268160, 

FERNANDO MASCARENHAS COELHO Vistos. 1. Citem-se as partes 

devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008637-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIANA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008637-41.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOCIANA GOMES DE OLIVEIRA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a pretensão 

da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser 

atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. 

Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 36.202.36 ( Trinta e seis mil, duzentos e dois reais e trinta e seis 

centavos), que corresponde à integralidade do débito, compreendido entre 

as parcelas vencidas e vincendas, conforme se verifica na planilha de 

débito constante na exordial. 4. Proceda-se a secretaria, a RETIFICAÇÃO 

ao valor da causa, junto ao registro do feito. 5. Após o recolhimento das 

custas remanescentes remetam-se conclusos para análise do pedido 

liminar. 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. Às providências.. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000986-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADNILTON SOARES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000986-55.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ADNILTON 

SOARES GOMES Vistos. . 1. Diligencie a secretaria no sentido de juntar o 

mandado de busca e apreensão e citação, cumprido pelo Sr. Oficial de 

Justiça. 2. Às providências. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008571-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008571-61.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: CLAUDINEIA DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 
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911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, recebo 

a emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002547-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002547-17.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALCIONE APARECIDA DA SILVA 

Vistos. . 1. Trata-se de pedido do autor requerendo a citação via edital, 

tendo em vista a não localização da parte. 2. Pois bem. Em que pese as 

considerações do autor, verifico que não se esgotaram os meios 

necessários e indispensáveis para localização da parte. 3. Incumbe, pois, 

ao autor, empreender esforços na busca do atual endereço para a 

efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o prazo de 05 

(cinco) dias, para requerer o que entender necessário. 4. Em caso de 

inércia do patrono, intimem-se pessoalmente o autor para promover o 

andamento do feito, 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

(Código de Processo Civil, art. 485, §1º). 5. Às providências. (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006164-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CABRERA ESPINDOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006164-82.2017.8.11.0002 REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: ANDREIA CABRERA ESPINDOLA Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 4. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

6. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007588-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL BIKE E MOTOS COM. DE BICICLETAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007588-62.2017.8.11.0002 AUTOR: IDEAL BIKE E MOTOS 

COM. DE BICICLETAS LTDA - ME RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. . 

1. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a existência de 

débitos em nome do autor não é determinante para a concessão do 

benefício, principalmente quando se trata de pessoa jurídica, devendo 

comprovar a impossibilidade financeira para arcar com tal ônus. 2. Assim, 

pelas razões já expostas na decisão anterior, indefiro o pedido e concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor recolha as custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do 

CPC). 3. Às providências. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008390-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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WELLINGTON XAVIER DE CAMPOS PALUCCI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008390-60.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WELLINGTON 

XAVIER DE CAMPOS PALUCCI Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, 

razão pela qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto 

no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à decisão 

proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial 

N° 1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na 

inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor 

da causa para R$ 13.886,71 (treze mil e oitocentos e oitenta e seis reais e 

setenta e um centavos), que corresponde à integralidade do débito, 

compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se 

verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. Proceda-se a 

secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 5. 

Após o recolhimento das custas remanescentes remetam-se conclusos 

para análise do pedido liminar. 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. Às 

providências.. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007340-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007340-96.2017.8.11.0002 REQUERENTE: FLAVIA SANTOS 

FERREIRA REQUERIDO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL Vistos. . 1. Compulsando os autos, verifico 

que extrato de declaração de imposto de renda anexado aos autos 

comprova que possui renda suficiente para o recolhimento das custas 

iniciais. 2. Assim, considerando que os documentos colacionados aos 

autos não comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO 

o pedido de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de 

ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Novel 

Código de Processo Civil). 3. Intime-se. 4. Cumpra-se. (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006289-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARINA CALLIONI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006289-50.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: CARINA CALLIONI - ME Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, necessário se faz a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, podendo ser 

realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, em análise aos autos verifico que o autor 

não juntou aos autos a notificação da parte requerida, de modo a 

comprovar sua mora. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades 

apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008191-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTE MARCON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008191-38.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: CONSTANTE MARCON Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a pretensão da parte 

recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à 

causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, 

em observância ainda à decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 21.797,22 ( Vinte e um mil, setecentos e noventa e sete reais e 

vinte e dois centavos) e corresponde à integralidade do débito, 

compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se 

verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. Proceda-se a 

secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 5. 

Após o recolhimento das custas remanescentes remetam-se conclusos 

para análise do pedido liminar. 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. Às 

providências.. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006865-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUTEMBERG DA SILVA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006865-43.2017.8.11.0002 AUTOR: SAFRA LEASING SA 

ARRENDAMENTO MERCANTIL RÉU: GUTEMBERG DA SILVA SANTOS 

Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. 

Inicialmente, sem maiores delongas, acolho os embargos de declaração 

apresentado pelo autor contra a decisão que determinou o recolhimento 

das custas processuais, visto que ficou evidente o seu recolhimento 

antes mesmo de ter sido proferida a decisão, pelo que, passo a análise do 

pedido inicial. 3. Pois bem. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 
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pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 4. No 

entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação 

Extrajudicial, verifico que esta se refere a parcela com vencimento em 

15/07/17, e a divida constante na inicial refere-se a parcela com 

vencimento em 15/08/17, não tendo sido, portanto, o devedor notificado da 

parcela vencida. 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, 

na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008853-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS PAULA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008853-02.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUCAS PAULA 

NEVES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que 

esta retornou com o motivo “AUSENTE”, carecendo do comprovante de 

seu recebimento. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de 

recebimento da referida notificação, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000001-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME (RÉU)

JOY EMERSON SANTIN (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000001-52.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME, JOY EMERSON SANTIN Vistos. 1. 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo 

de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de 

honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000006-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR (RÉU)

BERTOLLO COMERCIO DE SAPATOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000006-74.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: BERTOLLO COMERCIO DE SAPATOS LTDA - ME, LUIS CLAUDIO 

JAQUES JUNIOR Vistos. 1. Expeça-se mandado para pagamento do valor 

indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, do Código de 

Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios no importe de 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando 

que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das custas processuais 

(CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré 

oferecer embargos à ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000014-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAQUEL TAVARES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000014-51.2018.8.11.0002 AUTOR: BRADESCO LEASING S.A. 

- ARRENDAMENTO MERCANTIL RÉU: IZAQUEL TAVARES DE OLIVEIRA 

Vistos. 1. Trata-se de ação Monitória proposta pelo autor em desfavor do 

requerido, visando o recebimento da quantia informada na exordial. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000005-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME (RÉU)

JOY EMERSON SANTIN (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000005-89.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME, JOY EMERSON SANTIN Vistos. 1. 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo 

de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de 

honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1137 de 1153



atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000149-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE OLIVEIRA TONACO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000149-63.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADRIANA DE 

OLIVEIRA TONACO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000142-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. COM. DE PECAS PARA BICICLETAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000142-71.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: N. M. COM. DE 

PECAS PARA BICICLETAS LTDA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000130-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA PRADO VEIGA BARREIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000130-57.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIZA PRADO VEIGA BARREIROS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000123-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACEK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

AMAURI RICARDO (EXECUTADO)

CRISTIANE SILVA CUNHA RICARDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000123-65.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: ACEK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - ME, 

AMAURI RICARDO, CRISTIANE SILVA CUNHA RICARDO Vistos. 1. 

Citem-se as partes devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, 

contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para 

a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000158-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000158-25.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: CRISTIANO PEREIRA DA SILVA Vistos. 1. Citem-se as 

partes devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da 

citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 
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senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para 

a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007521-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.R.C. DA SILVA SUPERMERCADO - ME (EXECUTADO)

JEAN RICARDO CAMPOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007521-97.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: J.R.C. DA SILVA SUPERMERCADO - ME, JEAN 

RICARDO CAMPOS DA SILVA Vistos. .. 1. Citem-se as partes devedoras 

para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 

e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000137-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI LUCIANO ALMEIDA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000137-20.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: GEOVANI LUCIANO ALMEIDA GARCIA Vistos. 1. 

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA 

S/A, em face de GEOVANI LUCIANO ALMEIDA GARCIA, ambos 

devidamente qualificados nos autos, visando à apreensão do veículo do 

bem descrito na exordial. 2. Aportou ao feito em ID. 1862197 petição 

estranha a estes autos pugnando pela desistência do feito. 3. Em ID. 

2992032 este Juízo, por equivoco, proferiu a sentença de extinção. 4. O 

autor então pugnou pela desconsideração do pedido de desistência, 

conforme se vê em ID. 3224534. 5. Novamente, por equivoco deste Juízo 

fora proferida uma decisão em dissonância com o andamento processual 

adequado (ID. 4785206). 6. Pois bem, feitas tais digressões, a fim de que o 

feito tome seu regular prosseguimento, o chamamento do feito a ordem é a 

medida a ser tomada. 7. Desta feita, chamo o feito à ordem para tornar 

nula a sentença de ID. 2992032 e a decisão de ID. 4785206 e, passo a 

proferir a decisão adequada ao caso em comento. 8. Concedo o prazo de 

5 dias para que o autor efetue o devido depósito da diligência do senhor 

Oficial de Justiça, comprovando nos autos. 9. Após, com o efetivo 

recolhimento ou em caso de já ter sido recolhido, expeça-se o mandado de 

busca e apreensão. 10. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008565-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE MENEZES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008565-54.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: EDSON DE MENEZES SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008617-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA DE PAULA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008617-50.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SONIA DE PAULA MARTINS Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008831-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008831-41.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA CONCEICAO DA SILVA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a pretensão 

da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser 

atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. 

Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 18.092,52 ( Dezoito mil, noventa e dois reais e cinquenta e dois 

centavos) e corresponde à integralidade do débito, compreendido entre as 

parcelas vencidas e vincendas, conforme se verifica na planilha de débito 

constante na exordial. 4. Proceda-se a secretaria, a RETIFICAÇÃO ao 

valor da causa, junto ao registro do feito. 5. Após o recolhimento das 

custas remanescentes remetam-se conclusos para análise do pedido 

liminar. 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. Às providências.. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004659-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE BIAS DE BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE SABINO OAB - SP360815 (ADVOGADO)

DANIELA PIRES DE OLIVEIRA OAB - SP370351 (ADVOGADO)

RONALDO LOPES DOS SANTOS OAB - SP386925 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004659-56.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ELIETE 

BIAS DE BRITO Vistos. . 1. Manifeste-se o autor, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender necessário para o deslinde da ação, 

sobretudo sobre o pedido de audiência de conciliação realizado pela 

requerida. 2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do 

feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004610-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CORREA BOTELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004610-15.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: CARLOS CORREA BOTELHO Vistos. . 1. Diligencie a 

secretaria no sentido de verificar se o Aviso de Recebimento referente à 

carta de citação enviada ao requerido retornou para a sua devida juntada 

aos autos. 2. Após, conclusos para deliberações. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002226-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS OAB - SP127104 

(ADVOGADO)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA QUITERIA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002226-16.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: ROSALINA QUITERIA DA COSTA Vistos. . 1. 

Considerando que a presente demanda é embasada em documento que 

representa título executivo à luz da legislação processual vigente, bem 

como, não foi a parte requerida citada, DEFIRO o pedido retro quanto à 

conversão em Execução de Título Extrajudicial. 2. Alterem-se os dados 

constantes na capa dos autos e no sistema Apolo. 3. Cite-se a parte 

devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). 4. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor. Oficial de Justiça penhorar de 

imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo a sua 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida. 5. Não sendo encontrando o devedor, deverão 

ser-lhe arrestados tantos bens quantos bastem para a garantia da 

execução (CPC, art. 830). 6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de 

pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, §1°). 7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a 

partir da juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de 

penhora (CPC, arts. 914 e 915). 8. Consigne-se ainda, que no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (CPC, art. 916). 

9. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008506-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN ELGER TOSCANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008506-66.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: RENAN ELGER TOSCANO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002201-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE MARIA CORREA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002201-66.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: ELIETE MARIA CORREA DOS SANTOS Vistos. . 1. 

Considerando que houve prolação de sentença, sem resolução do mérito, 

pelo indeferimento da inicial (CPC, art. 485, I, c/c art. 290), deixo de acolher 

o pedido contido no ID 9249837. 2. Certifique-se eventual transcurso de 

prazo para recurso, cumprindo a sentença em todos os seus termos. 3. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008566-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY DE ASSUNCAO GUZEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008566-39.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FRANCIELLY DE ASSUNCAO GUZEN 

Vistos. . 1. Cumpra-se a decisão retro. 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008567-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CANDIDO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008567-24.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: RODRIGO CANDIDO DA COSTA Vistos. . 1. Cumpra-se a 

decisão retro. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008568-09.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008568-09.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELIEZER LOPES DE SOUZA Vistos. . 

1. Cumpra-se a decisão retro. 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008562-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIGUEL DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008562-02.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: JOSE MIGUEL DE ASSIS Vistos. . 1. Cumpra-se a 

decisão retro. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008391-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008391-45.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RICARDO 

NUNES DA SILVA Vistos. . 1. Cumpra-se a decisão retro. 2. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008352-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAIXAO & LISSONI LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008352-48.2017.8.11.0002 AUTOR: PAIXAO & LISSONI LTDA - 

EPP RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. . 1. Certifique-se a secretaria a 

tempestividade dos embargos propostos. 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005601-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOS GRILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

MAURILIO FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005601-88.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: MANOS GRILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

- ME, MAURILIO FERREIRA DA COSTA Vistos. .. 1. Cumpra-se 

integralmente a decisão retro. 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008818-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008818-42.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDIMILSON 

ALVES PEREIRA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000178-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR ALVES LENCINA (EXECUTADO)

ELIZA TEREZINHA ZORZI (EXECUTADO)

AQUILINO JOAO ZORZI (EXECUTADO)

AUTO ELETRICA SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000178-16.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: AUTO ELETRICA SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME, ELIZA TEREZINHA ZORZI, 

AQUILINO JOAO ZORZI, MAURO CESAR ALVES LENCINA Vistos. 1. 

Citem-se as partes devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, 

contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para 

a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000173-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR TIMOTEO DOS SANTOS (EXECUTADO)

VALDIR TIMOTEO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000173-91.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: VALDIR TIMOTEO DOS SANTOS - ME, VALDIR 

TIMOTEO DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução 

promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia informada na inicial. 

2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não 

foram recolhidas as custas processuais e a Taxa Judiciária, necessários 

para o recebimento do feito. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena 

de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008658-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDAN RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008658-17.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: JORDAN RODRIGUES Vistos. .. 1. 

Cumpra-se integralmente a decisão retro. 2. Às providências (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004159-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACY DE SOUZA CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004159-24.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: JACY DE SOUZA CABRAL Vistos. .. 1. Cumpra-se 

integralmente a decisão retro. 2. Às providências (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006441-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDES DE ALMEIDA MARQUES (EMBARGANTE)

CRISTOVAO CAMPOS MARQUES (EMBARGANTE)

C. A. MARQUES - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT0006618A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006441-98.2017.8.11.0002 EMBARGANTE: C. A. MARQUES - 

ME, CLOTILDES DE ALMEIDA MARQUES, CRISTOVAO CAMPOS MARQUES 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. . 1. Indefiro o pedido de 

gratuidade de justiça, uma vez que a existência de débitos em nome do 

autor não é determinante para a concessão do benefício, principalmente 

quando se trata de pessoa jurídica, devendo comprovar a impossibilidade 

financeira para arcar com tal ônus. 2. Ademais, a jurisprudência tem 

firmado entendimento que para que a pessoa jurídica faça jus ao benefício 

da gratuidade, deverá comprovar sua impossibilidade de arcar com as 

custas processuais, por documentos idôneos, dentre os quais se incluem 

demonstrativos contábeis ou outras provas que demonstrem seu estado 

de real dificuldade econômico-financeira. 3. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE NECESSIDADE. PESSOA FÍSICA. 

BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A pessoa jurídica não faz jus ao benefício da 

gratuidade da justiça, a não ser em caráter excepcionalíssimo, uma vez 

demonstrada sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

por documentos idôneos, dentre os quais se incluem demonstrativos 

contábeis ou outras provas que demonstrem seu estado de real 

dificuldade econômico-financeira. 2. É de ser concedido o benefício da 

gratuidade da justiça quando os documentos acostados aos autos levam à 

conclusão de que o postulante não tem condições de satisfazer as custas 

processuais e os honorários advocatícios, a não ser em prejuízo próprio 

ou de sua família. Precedentes da Câmara. Agravo de instrumento a que 

se dá parcial provimento. (Agravo de Instrumento Nº 70059195578, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de 

Lima Moraes, Julgado em 10/04/2014)(TJ-RS, Relator: Voltaire de Lima 

Moraes, Data de Julgamento: 10/04/2014, Décima Nona Câmara Cível)”. 4. 

Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor recolha as 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 

do CPC). 5. Às providências. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1143 de 1153



Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008517-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN RENATA SOARES DE LIMA (AUTOR)

RENAN ROBERTO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008517-95.2017.8.11.0002 AUTOR: RENAN ROBERTO DE 

LIMA, YASMIN RENATA SOARES DE LIMA RÉU: AYMORE, ZURICH 

SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. Vistos. . 1. Para a 

obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto 

constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008820-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI LIDIO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008820-12.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR EXECUTADO: VALDECI LIDIO DE ALMEIDA 

Vistos. . 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença onde o credor 

pede o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência 

resultante de condenação nos autos de Reintegração de Posse nº 

3636-63.2013.811.0002, em trâmite neste juízo. 2. Considerando que o 

trâmite do cumprimento de sentença nos autos de origem, garante maior 

economia e celeridade processual, cujo título encontra-se juntado 

naqueles autos, determino ao autor a materialização do presente pedido 

bem como o seu protocolo junto autos físicos. 3. Ademais, o cumprimento 

de sentença em autos apartados, pressupõe o recolhimento das custas 

processuais para o ingresso da ação. 4. Remetam-se, pois, os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. 5. Às providências. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007962-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNILARIA E PINTURA PARANA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007962-78.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: FUNILARIA E PINTURA PARANA LTDA - ME Vistos. 1 1 

1- Cumpra- se a decisão de Id- 10655607; 2 2- Ás providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005453-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYSSA GOMES CONCEICAO (EXECUTADO)

RAYSSA GOMES CONCEICAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005453-77.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: RAYSSA GOMES CONCEICAO EIRELI - ME, RAYSSA 

GOMES CONCEICAO Vistos. .. 1. Cumpra-se integralmente a decisão retro 

(ID 11082990). 2. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008945-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIQUIA CAROLINA PADILHA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008945-77.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A RÉU: RIQUIA CAROLINA PADILHA DA SILVA Vistos. .. 1. 

Recebo a inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil. 2. Cite-se o requerido para, querendo, contestar 

a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será 

a data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 
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no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 3. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com 

fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 10/04/2018, às 14h00min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso 

o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 7. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento 8. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005418-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BENEDITO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005418-20.2017.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: LUCIANO BENEDITO DE OLIVEIRA Vistos. .. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no 

Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. 

Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003597-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. TONDIN TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003597-15.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: C. TONDIN TRANSPORTES - EPP Vistos. .. 1. Cumpra-se 

integralmente a decisão retro (ID 11081728). 2. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000196-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LOURENCO DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000196-37.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: JOAO LOURENCO DA CONCEICAO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000169-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO BENEDITO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000169-54.2018.8.11.0002 AUTOR: DIVINO BENEDITO DA 

COSTA RÉU: BANCO HONDA S/A. Vistos. 1. Para a obtenção do benefício 

da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 
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gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. .. (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000171-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000171-24.2018.8.11.0002 AUTOR: MARIA DA SILVA 

SANTOS RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Considerando a ordem de 

serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, que 

estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a 

lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 3. Dessa forma, tendo em vista que no presente 

feito trata-se de natureza eminentemente cível, redistribua-se os autos a 

uma das varas cíveis desta comarca. 4. Às providências. .. (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000161-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR NUNES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000161-77.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: JOSIMAR NUNES DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta pelo autor em desfavor do requerido, visando o 

recebimento da quantia informada na exordial. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000048-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KELLEN DA CRUZ PRADO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000048-26.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: ANA KELLEN DA CRUZ PRADO Vistos. 1. Trata-se de ação Monitória 

proposta pelo autor em desfavor do requerido, visando o recebimento da 

quantia informada na exordial. 2. Em análise aos documentos colacionados 

aos autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de 

pagamento da custas processuais e taxa judiciária, requisitos necessários 

para análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 

15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000216-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESANDRA GOIVINHO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000216-28.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: ALESANDRA GOIVINHO BORGES Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000218-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILDO CARDOSO (RÉU)
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SILDO CARDOSO & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000218-95.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: SILDO CARDOSO & CIA LTDA - EPP, SILDO CARDOSO Vistos. 1. 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo 

de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de 

honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000016-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000016-21.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: D. DE OLIVEIRA 

& CIA LTDA - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. 

Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela 

qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, 

I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida 

pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 

1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na 

inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor 

da causa para R$ 7.412,99 (Sete mil, quatrocentos e doze reais e noventa 

e nove centavos), que corresponde à integralidade do débito, 

compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se 

verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. Dessa maneira, 

concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que recolha as custas 

remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 

5. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 6. Após o recolhimento das custas remanescentes 

remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 7. Às providências. 

., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002889-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. MARQUES - ME (EXECUTADO)

CRISTOVAO CAMPOS MARQUES (EXECUTADO)

CLOTILDES DE ALMEIDA MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT0006618A (ADVOGADO)

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002889-28.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: C. A. MARQUES - ME, CLOTILDES DE ALMEIDA 

MARQUES, CRISTOVAO CAMPOS MARQUES Vistos. 1. Aguarde-se o 

cumprimento da determinação da ação de Embargos à Execução, 

N.100.6441-98.2017 para que seja feita à analise em conjunto. 2. Às 

providências. , (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003190-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTINO FRANGIOTTI NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003190-09.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: VALENTINO FRANGIOTTI NETO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, manejada por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de VALENTINO FRANGIOTTI NETO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. As partes, em conjunto, vieram ao 

feito informar que realizaram um acordo, requerendo sua homologação e 

consequente extinção do feito. 3. Pois bem, diante do informado na petição 

supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos dos artigos 487, III, b, 

c/c 924, II, ambos do Código de Processo Civil. 4. Custas recolhidas na 

inicial e honorários conforme pactuado. 5. Considerando que as partes 

desistem do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 6. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004172-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004172-86.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: PEDRO 

RODRIGUES DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte 

autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da 

ação, antes da citação da parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas 

pagas na distribuição. Sem condenação em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 7. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009555-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERYCKHA SOARES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1009555-45.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HERYCKHA 

SOARES DIAS Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em 

desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem 

custas e honorários advocatícios. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. P. I. C. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009557-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA GABRIELY DA SILVA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1009557-15.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KARINA 

GABRIELY DA SILVA MORAES Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela 

parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Sem custas e honorários advocatícios. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006286-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO)

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SOARES DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1006286-95.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: RONALDO SOARES DE MOURA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S/A em 

desfavor de RONALDO SOARES DE MOURA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos 

informar que realizaram um acordo, requerendo sua homologação e 

conseqüente extinção do feito. 3. Pois bem, diante do informado na petição 

supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. 4. Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo. 5. Custas recolhidas na inicial. Honorários 

advocatícios conforme pactuado. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008242-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLAITON NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1008242-49.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: KLAITON NOGUEIRA DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, promovida por BANCO BRADESCO S/A, em 

face de KLAITON NOGUEIRA DE SOUZA, partes devidamente qualificadas 

nos autos, com pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 

2. Compulsando os autos, verifico que a notificação retornou com o status 

“AO REMETENTE”, pela inexistência do número, ocasião em que 

oportunizou-se ao autor a emenda da inicial, a fim de comprovar a mora do 

devedor. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que 

se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. No caso concreto, em 

emenda à inicial, o autor anexou o protesto realizado em 06/11/2017, 

sendo que ação fora distribuída em 31/10/2017. 6. Todavia, não se admite 

que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma 

vez que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não comprovada a regular 

constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 10. Custas 

pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 11. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 12. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001529-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1148 de 1153



ANTONIO CLESIO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001529-58.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANTONIO 

CLESIO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos. 1. Cuida-se de ação 

proposta pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação, antes mesmo da citação da requerida. 

3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 5. Custas pagas na distribuição. Sem condenação 

em honorários por insubsistir contenciosidade. 6. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000613-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA OAB - SP157875 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MUNIZ DOS SANTOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000613-24.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: FABIANO MUNIZ DOS SANTOS REIS Vistos. 1. Cuida-se de 

ação proposta por BANCO PAN S.A em desfavor de FABIANO MUNIZ DOS 

SANTOS REIS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Fora 

oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, colacionando 

aos autos documento valido que comprove a constituição do requerido em 

mora, eis que a notificação encaminhada ao requerido retornou com a 

informação “ausente”. 3. O autor, por sua vez, pede a validação da 

notificação enviada ao réu, argumentando que é dever da parte ré manter 

o endereço atualizado em virtude do princípio da boa fé objetiva. 4. Pois 

bem. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 5. 

Compulsando os autos, observo que o autor colacionou a notificação 

extrajudicial, no endereço do contrato, entretanto, tal correspondência não 

chegou ao destinatário, cujo motivo foi especificado como “AUSENTE”. 6. 

Entretanto, descurou o autor em realizar a competente notificação por 

meio de protesto extrajudicial, de forma a demonstrar a efetiva 

constituição em mora do réu. 7. Desta feita, considerando que a parte 

autora não sanou a irregularidade, embora tenha tido tempo suficiente 

para tal, conforme determinado, ausente o requisito necessário para a 

propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil. 8. Sem custas e honorários 

advocatícios. 9. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas 

necessárias. 10. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002263-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ASSUNCAO MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002263-43.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSE 

CARLOS DE ASSUNCAO MACEDO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão, promovida por BV FINANCEIRA S/A, em face de JOSÉ 

CARLOS DE ASSUNÇÃO MACEDO, partes devidamente qualificadas nos 

autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, 

antes mesmo da citação da requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas 

pagas na distribuição. Sem condenação em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 7. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004032-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDIMAR CEREZO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004032-52.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LEDIMAR 

CEREZO DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

em que BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, move em 

desfavor de LEDIMAR CEREZO DE SOUZA, com pedido liminar, tendo por 

objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico que a 

notificação fora encaminhada somente para o endereço do avalista. 

Assim, muito embora tenha o avalista assinado o recebimento da 

notificação, por entender que não ficou devidamente comprovada a mora 

do requerido com relação ao débito, fora oportunizado ao autor a emenda 

da inicial, a fim de comprovar a mora do devedor principal. 3. Isso porque, 

o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do 

devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor 

do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do 

devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, 

por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do 

título. 5. No caso concreto, em emenda à inicial, o autor anexou o 

Instrumento de Protesto (ID 10782484), que fora realizado em 08/11/2017, 

ou seja, posteriormente à distribuição do feito (30/05/2017). 6. Todavia, 

não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento 

da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade da ação de 

busca e apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 
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validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Dessa forma, não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 10. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 11. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 13. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002478-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A DE S LACERDA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Vistos. 1. 

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em desfavor de A DE S 

LACERDA JUNIOR - ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

petição anexada aos autos, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição deixo 

de condenar em honorários por insubsistir contenciosidade. 8. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 9. P. I. C. 10. 

Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008823-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO MENDES SEVILHA DO AMARAL - ME (EXECUTADO)

CASSIO MENDES SEVILHA DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1008823-64.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: CASSIO MENDES SEVILHA DO AMARAL - ME, CASSIO 

MENDES SEVILHA DO AMARAL Vistos. .. 1. Cuida-se de ação de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S.A., em 

desfavor de CASSIO MENDES SERVILHA DO AMARAL – ME E OUTROS, 

todos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte exequente veio aos 

autos requerendo a desistência da ação. 3. Pois bem, inexiste a 

necessidade de anuência das partes executadas, visto que sequer fora 

citadas. 4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil. 5. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 6. Custas pagas na distribuição, sem condenação em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 7. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008400-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. COM. DE PECAS PARA BICICLETAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1008400-07.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: N. M. COM. DE 

PECAS PARA BICICLETAS LTDA Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta 

pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, antes da citação da parte requerida. 3. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

5. Custas pagas na distribuição. Sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008491-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR LOURENCO MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1008491-97.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ALTAIR LOURENCO MEDEIROS Vistos. 1. 

Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a 

petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas e 

honorários advocatícios. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. P. I. C. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008817-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGAS FERREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1008817-57.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DOUGAS 
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FERREIRA DE MORAES Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte 

autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da 

ação, antes da citação da parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas 

pagas na distribuição. Sem condenação em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 7. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004583-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIANS XAVIER FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004583-32.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: WILLIANS XAVIER FARIAS Vistos. . 1. Trata-se de 

ação de Execução de Titulo Extrajudicial manejada por BANCO BRADESCO 

S.A., em desfavor de WILLIANS XAVIER FARIAS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos 

informar que realizaram um acordo, requerendo sua homologação e 

consequente extinção do feito. 3. Pois bem, diante do informado na petição 

supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos dos artigos 487, III, b, 

c/c 924, II, ambos do Código de Processo Civil. 4. Custas recolhidas na 

inicial. Honorários conforme pactuado. 5. Considerando que as partes 

desistem do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 6. P. I. C. 7. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008427-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO DE SIQUEIRA CALDAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1008427-87.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: JUSCELINO DE SIQUEIRA CALDAS Vistos. .. 1. Cuida-se 

de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO RCI BRASIL S/A, em 

desfavor de JUSCELINO DE SIQUEIRA CALDAS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição anexada aos autos (ID 10836216) , a 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via 

Renajud, caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

7. Custas processuais pagas na distribuição deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 8. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 9. P. I. C. 10. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006966-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1006966-80.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: DORIVAL GOMES DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito 

nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico que a notificação 

extrajudicial , fora encaminhada para endereço diverso do constante no 

contrato , ocasião em que fora oportunizado ao autor a emenda da inicial, 

a fim de comprovar a mora do devedor. 3. Isso porque, o direito de o 

credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está 

diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, 

para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por 

intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 

5. Assim, o credor deveria esgotar os meios para a localização do 

devedor e, não obtendo êxito, realizar o protesto, com a intimação por 

edital, objetivando atender as exigências formais impostas pela lei. 6. 

Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 - CONSTITUIÇÃO EM 

MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - 

ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO - ENTREGA EM MÃOS PRÓPRIAS 

DISPENSADA - PROTESTO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - 

RECURSO PROVIDO. 1. Quando a lei determina a cientificação ao devedor 

por carta expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, 

não condiciona a entrega em mãos próprias. 2. A intimação de PROTESTO 

realizada POR EDITAL configura medida excepcional, autorizada somente 

em algumas hipóteses dispostas no artigo 15 da Lei 9.492/97, como no 

caso de o devedor se encontrar em local incerto ou ignorado, ou mesmo 

se RECUSAR a receber a notificação. 3. Verificada a ocorrência de uma 

das possibilidades do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69 e comprovada a 

mora do devedor fiduciário, o deferimento da liminar de busca e apreensão 

é medida que se impõe. 4. Deram provimento ao recurso. (TJ-MG - AI: 

10625120053479001 MG , Relator: Sebastião Pereira de Souza, Data de 

Julgamento: 06/03/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 15/03/2013) – (destaque nosso) 7. Contudo, não se 

admite que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da 

ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade da ação de 

busca e apreensão. 8. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 9. Ademais, é de bom alvitre 

ressaltar que não há nos autos qualquer comprovação de que o endereço 

para onde fora encaminhada a notificação, de fato se trata da residência 

do devedor. 10. Dessa forma, não comprovada a regular constituição em 
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mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC. 11. Ante o 

exposto, declaro EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV do CPC. 12. Custas pagas na distribuição, deixo 

de condenar em honorários por insubsistir contenciosidade. 13. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 14. P.R.I. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004690-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS MALACARNE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004690-76.2017.8.11.0002 REQUERENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO REQUERIDO: VINICIUS MALACARNE Vistos. 1. Cuida-se 

de ação proposta por KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO em desfavor 

de VINICIUS MALACARNE, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, 

colacionando aos autos documento valido que comprove a constituição do 

requerido em mora, eis que a notificação extrajudicial enviada no endereço 

do contrato é genérica. 3. O autor, por sua vez, pede a validação da 

notificação enviada ao réu, argumentando que a requerente não tem a 

obrigação de notificar a requerida com indicação do quantum debeatur, 

por expressa determinação legal, ou mesmo, a indicar as parcelas em 

aberto, por absoluta ausência de lei que a obrigue. 4. Pois bem. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 5. Compulsando os autos, observo 

que o autor colacionou a notificação extrajudicial, no endereço do 

contrato, entretanto, tal correspondência encontra-se de forma genérica, 

de modo que não demonstrou de qual parcela o requerido estaria 

inadimplente, impossibilitando a comprovação da mora a qual foi pleiteada 

na exordial. 7. Desta feita, considerando que a parte autora não sanou a 

irregularidade, embora tenha tido tempo suficiente para tal, conforme 

determinado, ausente o requisito necessário para a propositura da ação, 

JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento 

no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. 8. Sem custas e honorários advocatícios. 9. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias. 10. P. I. C. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003579-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RAMALHO CAETANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003579-57.2017.8.11.0002 REQUERENTE: FINANCEIRA ALFA 

S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS REQUERIDO: JOAO 

PAULO RAMALHO CAETANO Vistos. 1. FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS qualificada nos autos, propôs a 

presente ação de Busca e Apreensão, em face de JOAO PAULO 

RAMALHO CAETANO, também devidamente qualificado, visando à 

apreensão do bem descrito na exordial. 2. O autor veio aos autos informar 

que realizou um acordo extrajudicial com a parte requerida, pugnando sua 

homologação e consequente extinção do feito. 3. Denoto que a referida 

peça encontra-se assinada pela parte requerida, assim, inexistindo a 

necessidade de sua intimação acerca do acordo celebrado. 4. Pois bem, 

diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo 

celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 5. Custas 

pagas na distribuição, honorários conforme pactuado. 6. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 8. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVA DOS JURADOS PARA O ANO DE 2018 
 
O  Doutor  Otávio  Vinícius Affi  Peixoto Juiz  de Direito e Presidente do Tribunal do Júri da 
Comarca de Várzea Grande/MT, na forma da lei etc. 
 

FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo da 1ª 
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, os cidadãos abaixo relacionados foram alistados para 
compor a lista geral definitiva de Jurados para o ano de 2018, nos termos do artigo 439 do Código de 
Processo Penal, dos quais serão sorteados aqueles que figurarão como jurados e suplentes nas reuniões 
periódicas e extraordinárias do Tribunal do Júri. 
 
Jurados: 
 

ABRAÃO DOS SANTOS                                                                                    AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

ABRAAO LINCOLN SILVA                                                                                 AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
ACIMARA GUIA DA CONCEICAO                                                                              

ADAIR BENTO CLEMENTE                                                                                 AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

ADALVANI DA CUNHA LIMA                                                                               TSAE - TECNICO EM NUTRICAO ESCOLAR - PSSC  

ADEILTON TEIJE DE MORAES                                                                             AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

ADEMILSON FREITAS DE OLIVEIRA                                                                        AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

ADEMIR AUGUSTO MONTEIRO DE ARRUDA JUNIOR                                                             ASSISTENTE TECNICO DEFESA CIVIL - DNS  

ADEMIR JANUARIO MOTA                                                                                 AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

ADILSON MARQUES BOTELHO                                                                              TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

ADRIANA ANUNCIATA LUZ                                                                                PROFESSOR CONTRATADO 

ADRIANA APARECIDA BATISTA                                                                            EDUCADOR SOCIAL - LEI 4015/2014 

ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA                                                                      TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS SOUZA                                                                   MERENDEIRA - CONTRATADA - NIVEL: 1661 

ADRIANO APARECIDO PINHEIRO                                                                           AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

ADRIANO MARCOS DE MORAES                                                                             TEC. DE SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AG.  

ADRYANE DA SILVA DOS ANJOS                                                                           AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE 

AECIO SANTANA MOREIRA                                                                                AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

AGNALDO FERNANDES DA SILVA                                                                           PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 60 

AGOSTINHO FERRANTE NETO                                                                              AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  
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AIDE FERREIRA DE GODOY                                                                               TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

AILCE AQUINO DA CUNHA FIGUEIREDO                                                                     PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

AIRTON AGUIAR DA SILVA                                                                               MOTORISTA - NIVEL: 20 

AIRTON JOSE DA SILVA                                                                                 VIGILANTE 

ALAIRCE DE CACIA OLIVEIRA                                                                            ENGENHEIRO SANITARIO - NIVEL: 51 

ALDECINA ALVES DA SILVA                                                                              TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

ALDENIR BAMBIL FLORES ANTONIETTI                                                                     AUXILIAR DESENV INFANTIL 
ALDERINA PEREIRA AGUIAR                                                                              MERENDEIRA - NIVEL: 30 

ALEFY IZABELLA RAMOS DE SOUSA SOBRINHO                                                               TSAE - TEC MANUTENCAO E SEG. DA  

ALENICE JULIANA DE FREITAS                                                                           TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

ALENIL MARIA DE OLIVEIRA                                                                             AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO 

ALESSANDRA BENEDITA DE ARRUDA                                                                        PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

ALESSANDRA CLEMENTE DE SOUZA                                                                         TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

ALESSANDRA COSTA MOREIRA                                                                             PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

ALESSANDRA DE ALMEIDA SANTOS                                                                         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

ALESSANDRA HELOISA DE TOLEDO                                                                         TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

ALESSANDRA RIBEIRO PEREIRA DE ABREU                                                                  PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

ALESSANDRO BELISARIO DE ASSUNCAO SANTOS                                                              OPERADOR DE SISTEMA - NIVEL: 144 

ALESSANDRO DE ALBUQUERQUE KAWATAKE                                                                   MEDICO 

ALESSANDRO DE OLIVEIRA COSTA                                                                         TSAE - TEC MANUTENCAO E SEG. DA  

ALESSANDRO JOSE DA COSTA                                                                             TEC. DE SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AG.  

ALEX JOSÉ DUARTE CAMPOS                                                                              ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

ALEX RODNEY MARAN XAVIER                                                                             SUPERINTENDENTE - DNS 03 

ALEXANDRA DA SILVA FERNANDES                                                                         ASSESSOR TECNICO - DNS 06 

ALEXANDRA KELLY MARQUES                                                                              TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI -  

ALICE FIGUEIREDO CARDOSO                                                                             AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
ALICE LEMES DO NASCIMENTO SANTANA                                                                    PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 1672 

ALITO RODRIGUES DA SILVA                                                                             AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

ALLAN GOMES FRASSETTO                                                                                PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 235 

ALMIRA DOMINGOS PEREIRA                                                                              PROFESSOR CONTRATADO 

ALMIRA SOARES LOPES                                                                                  MERENDEIRA - CONTRATADA - NIVEL: 256 

ALTAIR DIAS DE ARRUDA                                                                                AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

ALVARO DE CAMPOS                                                                                     GARI 

AMANDA ALVES PEREIRA                                                                                 TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

AMANDA MARTINS DA SILVA                                                                              TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

AMANDA TAMILIS RABELO DE CAMPOS                                                                      ENFERMEIRO - NIVEL: 338 
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AMBROSIO PEREIRA DA SILVA                                                                            GARI 

ANA ANGELICA LIMA LOPES                                                                              PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

ANA GONCALINA PINTO                                                                                  AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  

ANA LUCIA DA SILVA                                                                                   AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 141 

ANA LUCIA DE CAMPOS TAVEIRA                                                                          PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 59 

ANA LUCIA DO PRADO FERREIRA                                                                          PROFESSOR CONTRATADO 

ANA MARIA BARROS CESAR                                                                               ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

ANA MARIA DA COSTA FIORIO                                                                            TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

ANA MARIA DA SILVA                                                                                   PROFESSOR CONTRATADO 

ANA MARIA INES BACA                                                                                  PROFESSOR CONTRATADO 

ANA PAULA CRISTINA DA COSTA                                                                          TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESEN.  

ANA PAULA DOS SANTOS AMORIM                                                                          TSAE - TECNICO EM NUTRICAO ESCOLAR - PSSC 

ANA PAULA GONCALVES DE ALMEIDA                                                                       PROFESSOR CONTRATADO 

ANA PAULA NUNES COSTA                                                                                SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

ANA RITA DA COSTA FREITAS                                                                            AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

ANA RITA SOUZA FERREIRA                                                                              PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

ANAIZA DA SILVA CONCEICAO                                                                            TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

ANDERGLEISON DE CAMPOS BARBOSA                                                                       TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL -  

ANDERSON ALVES DA SILVA                                                                              AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

ANDERSON CRISTOVAO DA SILVA                                                                          AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

ANDERSON PEREIRA DA SILVA                                                                            MOTORISTA - CONTRATO SMEC - NIVEL: 256 

ANDERSON SANTANA MOREIRA                                                                             AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

ANDERSON SILVA BLANCO                                                                                PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

ANDRE JOAO DE AMORIM FILHO                                                                           ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

ANDRE SODRE ROSA                                                                                     TSAE - TEC MANUT. DA INFRAESTRUTURA  

ANDREA LUCIANA DE ARRUDA                                                                             GERENTE - DNS 06 

ANDREA LUZIA DE ARRUDA                                                                               PROFESSOR CONTRATADO 

ANDREIA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA                                                                     PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

ANDREIA CRISTINA ZANGARI                                                                             PROFESSOR CONTRATADO 

ANDREIA DE MORAES NOGUEIRA                                                                           FARMACEUTICO - NIVEL: 146 

ANDREIA MARQUES CORREA                                                                               TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL  

ANDREIA RIOS DE MELO                                                                                 AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

ANDREIA VIANA LEMES                                                                                  TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

ANGELA CRISTINA AFONSO                                                                               TECNICO EM ENFERMAGEM - NIVEL: 333 

ANGELICA LEITE DA SILVA                                                                              TSAE - TEC MANUT. DA INFRAESTRUTURA  
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ANGELICA RIBEIRO E SILVA                                                                             TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESEN.  
ANNA KARINA NUNES RODRIGUES KAWATAKE                                                                 MEDICO 

ANNY KAROLINE DE ARAUJO E SILVA                                                                      AG SAUDE MUN - AGENTE ADMINISTRATIVO -  

ANTONIA ELMISA DA SILVA                                                                              AGENTE DE SERVICOS GERAIS 

ANTONIA MARIA DE MORAES                                                                              AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 141 

ANTONIA SANTOS DE MORAIS                                                                             AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  

ANTONIELE CRISTINA AMORIM SILVA                                                                      TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL -  

ANTONIETA VITALINO                                                                                   PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

ANTONIO DA COSTA GREGORIO                                                                            TEC. ADM. EDUC. - PERFIL AG. ADMINISTRATIVO 

ANTONIO MARQUES FERREIRA MENDES                                                                      CONSELHO TUTELAR - DNS 05 

ANTONIO SANTANA DE PINHO                                                                             AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

ANTONIO TABORDA DE ARAUJO                                                                            OPERADOR DE MAQUINA ESCAVADEIRA  

ANTONIO TRANSVAL DE SOUZA BRUNO                                                                      AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

ANTONISE MARIA DE BARROS                                                                             PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

APARECIDA CLAYWERSAM BATISTA                                                                         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

APARECIDO AMARAL RIBEIRO                                                                             AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
AQUINO LIMA DE OLIVEIRA                                                                              ENCANADOR 

ARACY VIDOTTI DE OLIVEIRA                                                                            AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
ARIANE BATISTA CAMPOS ARRUDA                                                                         SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

ARIELLE DAS DORES DE SOUZA                                                                           TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL -  

ARILCE CELESTINA DA CONCEICAO VIANA                                                                  PROFESSOR CONTRATADO 

ARIMATÉZIO FRANCO MAGALHAES                                                                          PROFESSOR CONTRATADO 

ARMINDO SEBASTIÃO CURVO                                                                              AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
AROLDO ARAUJO DA CRUZ                                                                                GERENTE - DNS 06 

ARQUIBENES SANTOS DOS REIS                                                                           PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

ATHAIR DA SILVA TAVARES                                                                              PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

AUGUSTA MARCOS PIFFER                                                                                PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

AUGUSTA QUINTINA DO NASCIMENTO                                                                       CUIDADOR 

AURIDE MANOEL MOREIRA                                                                                PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 60 

AUXILIADORA PEREIRA GODOY                                                                            AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 230 

BARBARA DA SILVA OLIVEIRA                                                                            ENFERMEIRO - NIVEL: 338 

BEATRIZ DE SOUZA BERNARDES OLIMPIO                                                                   ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

BEBIANA RITA DE AMORIM                                                                               TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESENVOLV.  

BELMA DOS SANTOS LEMES                                                                               PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

BELTRAN GAMA CEBALHO                                                                                 AGENT DESEN ECON SOCIAL - AGENTE  
BENEDITA DAS GRACAS E SANTOS                                                                         MERENDEIRA - CONTRATADA 

BENEDITA FERREIRA DA SILVA                                                                           AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  
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BENEDITA LEITE DA SILVA                                                                              TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

BENEDITA LOADIR PEREIRA LEITE                                                                        PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

BENEDITA MARIA DA SILVA                                                                              AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

BENEDITO ANTONIO DE ASSUNCAO                                                                         AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

BENEDITO BROUNIZIO DA CONCEIÇÃO                                                                      GARI 
BENEDITO CARMO DE FRANCA                                                                             GARI 

BENEDITO MAURILIO DA SILVA                                                                           AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENCAO -  

BENEDITO MIGUEL DA SILVA FILHO                                                                       AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

BENEDITO NUNES DE LIMA                                                                               AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

BENEDITO SERGIO FERREIRA                                                                             GARI 
BENTO GUIMARAES ALVES                                                                                GARI 

BERTINA DE ARRUDA E SILVA                                                                            MERENDEIRA - CONTRATADA - NIVEL: 1661 

BIBIANA RODRIGUES MENDES                                                                             PROFESSOR CONTRATADO 

BRUNA DA SILVA                                                                                       TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

BRUNA PAULA YAMAZAKI                                                                                 TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

BRUNO ANTONIO DE OLIVEIRA PRADO                                                                      GARI 
BRUNO DO AMARAL MOTA                                                                                 GUARDA MUNICIPAL 

BRUNO FLAVIO DE JESUS MORAES                                                                         TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL -  

CAIQUE JAMIL MARQUES PEREIRA GAMA                                                                    TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESENVOLV.  

CARLA ANDREA DE CASTRO SOUZA                                                                         TECNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  

CARLA MAGNO BARATA DE OLIVEIRA DO CARMO                                                              TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

CARLOS ALBERTO TAVEIRA DE ANDRADE                                                                    COORDENADOR - DNS 04 

CARLOS AUGUSTO VILAR BARBOSA                                                                         MOTORISTA - NIVEL: 20 

CARLOS CESAR EUGENIO DE CAMPOS                                                                       AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

CARLOS ROBERTO DUARTE MOREIRA                                                                        GARI 

CARLOS ROBERTO MONTANDON                                                                             TEC DES ECONOMICO E SOCIAL - NV SUPERIOR  

CARMELITA DA CONCEICAO GINO                                                                          TEC DES ECON SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL -  

CARMEM CINIRA SILVA OLIVEIRA                                                                         TECNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  

CARMENGILDO MACAUBAS DE ALBUQUERQUE                                                                  AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

CARMINDA ANUNCIACAO DA SILVA                                                                         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

CAROLINA DE OLIVEIRA                                                                                 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

CAROLINE APARECIDA DE CARVALHO                                                                       OUVIDOR - DNS 06 

CASSIBENE PEREIRA LEITE                                                                              PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 
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CASSIRA RITA SANTIAGO                                                                                TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL -  

CASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO                                                             MEDICO CLINICO GERAL - NIVEL: 243 

CATARINA DE ARRUDA SILVA                                                                             PROFESSOR CONTRATADO 

CATARINA MARIA DE MORAES                                                                             MERENDEIRA - CONTRATADA - NIVEL: 1661 

CATARINA MARILE DE CAMPOS                                                                            AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 141 

CECILIA SANTOS DA COSTA                                                                              AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

CELIA AGUIAR DA SILVA                                                                                PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

CELIA MARIA DA SILVA                                                                                 PROFESSOR CONTRATADO 

CELIA MARIA NUNES VIEIRA                                                                             PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

CELIO SOARES DE LIMA                                                                                 AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENCAO -  

CELMA CARVALHO DE MORAES                                                                             TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL  

CESAR SANTANA DA SILVA                                                                               AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

CHRISTIANE LIMA DE GODOY                                                                             AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

CHRISTIE ALINE HILLESHEIN CARDOSO                                                                    TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

CIBELE APARECIDA PAES DE BARROS                                                                      AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

CIDIA FERREIRA DE FRANCA COSTA                                                                       AG. TEC. DO SUS - PERFIL TEC. EM  

CILENE CÁSSIA DA SILVA                                                                               PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

CILENE IZABEL DE BARROS                                                                              TSAE - TEC DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E  

CINTIA DA SILVA SERRANO                                                                              TEC DES ECONOMICO E SOCIAL - NV SUPERIOR  

CIRENO NAZARIO DAS DORES                                                                             AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

CLARICE CONCEICAO DA SILVA                                                                           PROFESSOR CONTRATADO 

CLARINDO BENEDITO DA SILVA ARRUDA                                                                    AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

CLARINDO GONCALO DA CUNHA                                                                            AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
CLAUDETE PEREIRA DA SILVA                                                                            PROFESSOR CONTRATADO 

CLAUDIA CRISTINA DA SILVA                                                                            PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

CLAUDIA MARA MENDES                                                                                  AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 26 

CLAUDIA MARIA ULIANO                                                                                 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

CLAUDIA MARQUES DA SILVEIRA                                                                          AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 27 

CLAUDIA NOBRE DE MIRANDA MORAES                                                                      PROFESSOR CONTRATADO 

CLAUDIA REGINA DA SILVA                                                                              AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

CLAUDILENE VIEIRA PINTO                                                                              AG TECNICO DO SUS - TECNICO EM  
CLAUDINETE AUXILIADORA NASCIMENTO                                                                    TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESEN.  
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CLAUDINETH  SEZARIANA CURADO JOSE                                                                    TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AUX. SERV.  

CLAUDINEY BENEDITO DA SILVA                                                                          AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENCAO -  

CLAUDINICE CAMPOS SANTOS                                                                             PROFESSOR CONTRATADO 

CLAUDIO ROBSON VANDERLEI ARCE FERNANDEZ                                                              ODONTOLOGO - PSF 

CLAUDIO RODRIGUES JACYNTHO                                                                           TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL -  

CLAUDYNE GABRIELLE NASCIMENTO DE ARRUDA                                                              TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

CLEBER AMARAL MOTA                                                                                   PROF. NIVEL SUPERIOR DO SUS - PERFIL  

CLEBER LEITE PAZ DE BARROS                                                                           TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

CLEIA SILVA PINTO DE OLIVEIRA                                                                        AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

CLEIDE ALVES DE MORAES                                                                               TEC DES ECON SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL -  

CLEINER RODRIGUES DA SILVA                                                                           PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 

CLEITON GOMES UNTAR                                                                                  TEC. DE SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AG.  

CLELIA AMORIM CORREA                                                                                 GERENTE - DNS 06 

CLELIA REGINA CORREA DA SILVA                                                                        PROFESSOR CONTRATADO 

CLEOMARA FERREIRA                                                                                    AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - NIVEL: 49 

CLEONICE APARECIDA VERISSIMO                                                                         TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AUX. SERV.  

CLEONICE CLEUZA DA SILVA                                                                             MERENDEIRA - NIVEL: 30 

CLESTIANE MARTINS PALMEIRA                                                                           TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESENVOLV.  

CLEUDY NATALINA DA SILVA CAMPOS                                                                      PROFESSOR CONTRATADO 

CLEUZA DE OLIVEIRA                                                                                   MERENDEIRA - CONTRATADA - NIVEL: 1661 

CONCEICAO FERREIRA DA SILVA                                                                          AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

CREUSA MARIA DA SILVA                                                                                TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESENVOLV.  

CREUZA MARIA DO SANTOS                                                                               PROFESSOR CONTRATADO 

CREUZA VIEIRA MOTA                                                                                   TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL  
CRISDAIANE APARECIDA DA SILVA                                                                        TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL  

CRISLAINE  TANIA DE ALMEIDA                                                                          TSAE - TECNICO EM NUTRICAO ESCOLAR - PSSC 

CRISLAINE MORAIS DA SILVA                                                                            AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

CRISTIANE BATISTA DELGADO                                                                            GARI 
CRISTIANE DE FATIMA DA SILVA                                                                         PSICOLOGO - NIVEL: 8 

CRISTIANE GONCALVES PIMENTEL                                                                         TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

CRISTIANE SALDANHA                                                                                   PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

CRISTINA BREUNIG DO VAL                                                                              TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL -  
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CRISTINA MARIA DA SILVA CARVALHO                                                                     PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

CRISTINA XAVIER DA SILVA E SILVA                                                                     PROFESSOR CONTRATADO 

DAIANA DA SILVA GONCALVES                                                                            TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

DAIANE MUNIQUE ARRUDA MARTINS                                                                        PROFESSOR CONTRATADO 

DAIANE PRISCILA CAMPOS DA SILVA                                                                      PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

DALUZA BENEDITA DE ARRUDA                                                                            PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

DANIELLE CRISTINA LEITE MARTINS DE CAMPOS                                                            PNSS - FARMACEUTICO - PSSC 

DANIELLE GONCALINA ALBUES DE BARROS RAMALHO                                                          PROFESSOR CONTRATADO 

DANIELLE NASCIMENTO DA SILVA VASCONCELO                                                              ENFERMEIRO - NIVEL: 338 

DANIELLE ROSA DE ALMEIDA ARRUDA                                                                      PROFESSOR CONTRATADO 

DANIELLE THAIS DA SILVA ARRUDA                                                                       TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

DANILO GABRIEL CORREA PEDROSO DE BARROS                                                              ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

DAVI ALDEMIR BALBUENA                                                                                AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
DAVI GERALDO DOS ANJOS                                                                               TECNICO DE NIVEL SUPERIOR - SMEC 

DAYANA APARECIDA DA SILVA                                                                            PROFESSOR CONTRATADO 

DAYANE BALCONI                                                                                       TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

DAYANE CRISTINA DE LIMA                                                                              TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL  

DAYANE DE CARVALHO RODRIGUES                                                                         PROF. NIVEL SUPERIOR DO SUS- PERFIL  

DAYANE GOMES DO NASCIMENTO                                                                           MERENDEIRA - CONTRATADA - NIVEL: 256 

DAYANE LOPES DE SOUZA                                                                                PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

DAYANE MIRANDA DE DEUS                                                                               PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

DEBORA CRISTINA BORIS BURTULI                                                                        TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI -  

DEBORA MOREIRA DOS SANTOS                                                                            AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

DEBORA MOTA VIEIRA                                                                                   TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

DEBORA SOUZA DE OLIVEIRA ISMAEL DO CARMO                                                             TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI -  

DECIO BOTELHO DE MIRANDA                                                                             AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

DEIVISON ARRUDA FERREIRA                                                                             AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

DELFINA MARIA DE MORAES                                                                              PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

DEUSA NOGUEIRA DE MAGALHAES LIMA                                                                     TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

DEUZALINA ANACLETO DUARTE                                                                            AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

DIANA MARIA FERREIRA                                                                                 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

DIANE SANTANA CURVO                                                                                  TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI -  
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DIEGO DA SILVA FERREIRA                                                                              TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESENVOLV.  

DIEGO FERNANDES DE MELO                                                                              ENFERMEIRO - NIVEL: 338 

DIEGO FRANCISCO CARVALHO DA COSTA                                                                    COORDENADOR - DNS 04 

DILENE AUXILIADORA DE ARRUDA BARROS                                                                  AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

DINALVA GONCALINA PONCE                                                                              PROFESSOR CONTRATADO 

DIOCINA VIEIRA ANGELO ROCHA                                                                          PROFESSOR CONTRATADO 

DIOGENES MARCONDES                                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL - DNS 01 

DIOGO DOUGLAS DA SILVA                                                                               PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

DIOLANDA MARIANO DE PAULA                                                                            AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
DIONIZIO ANTONIO DE MESQUITA                                                                         PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 278 

DIRCE MARQUES CAMPOS                                                                                 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

DIRCEU BATISTA                                                                                       AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

DIVAN FLORES DA SILVA                                                                                AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  

DIVANEIDE DE ARRUDA GROSSKLAUS                                                                       TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

DIVINA ETERNA SILVA FREITAS                                                                          ENFERMEIRO - NIVEL: 338 

DIVINA VININA DE ALMEIDA                                                                             AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

DOLOR VICENTE DA COSTA                                                                               GARI 

DOUGLAS DE BARROS ARRUDA                                                                             AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

DOUGLAS GAMES DA SILVA                                                                               COORDENADOR - DNS 04 

DRIELLY CASTANHO JUREMEIRA                                                                           PROFESSOR CONTRATADO 

DULCELINA KIESQUI                                                                                    AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

DULCENEA AMORIM CORREA                                                                               AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

DULCINEIA DUARTE MAIA                                                                                AG TECNICO DO SUS - TECNICO EM  

DUVIRGES RODRIGUES DE ALMEIDA                                                                        AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 230 

EDCRECIA SOELY DE ARAUJO BASTOS                                                                      PROFESSOR CONTRATADO 

EDEMILSON MARTINS DE CAMPOS                                                                          GARI 

EDENIZE MARIA DA SILVA                                                                               PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

EDER GILSON SOUZA FERREIRA                                                                           ASSESSOR TECNICO - DNS 06 

EDER GONCALO DE BARROS                                                                               AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  

EDESON NEVES DE OLIVEIRA                                                                             AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

EDILMA FREIRE DA SILVA CORREA DO NASCIMENTO                                                          AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

EDILMA JESUS DA SILVA                                                                                TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AUX. SERV.  

EDILMA SEBASTIANA CURVO                                                                              PROFESSOR CONTRATADO 

EDILSON ALVES DE SOUZA                                                                               AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
EDILSON LUIZ CRAUS                                                                                   AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  

EDINALVA CUNHA DE OLIVEIRA                                                                           TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI -  
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EDINALVA DE DEUS RAMOS                                                                               AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENCAO -  

EDINAR TELES DE OLVIERA BARBATO DE FIGUEIREDO                                                        ENFERMEIRO DO PACS - NIVEL: 8 

EDINEIA MARIA DE ALMEIDA                                                                             CONSELHO TUTELAR - DNS 05 

EDINEIA PAES DOS SANTOS                                                                              TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

EDMILSON DOS SANTOS BARROS COSTA                                                                     AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

EDNA ALVES DA SILVA                                                                                  PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

EDNA APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA                                                                     AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENCAO -  

EDNA DOMINGAS DOS SANTOS                                                                             PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

EDNA JANE DE DEUS                                                                                    AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

EDNA JOSELINA DA SILVA PEDROSO                                                                       TECNICO DE LABORATORIO 

EDNA RODRIGUES DA SILVA                                                                              MOTORISTA - NIVEL: 20 

EDNEIA AUXILIADORA MOREIRA DOS SANTOS                                                                SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

EDNIL LIBANIO DA COSTA                                                                               MEDICO PEDIATRA - NIVEL: 243 

EDNIZE SILVA THOMPSON                                                                                AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

EDNO BARBOSA                                                                                         COORDENADOR MUNICIPAL DA DEFESA  

EDSON CARLOS FORTES                                                                                  TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 

EDSON FRANCISCO CURVO                                                                                AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

EDSON MANOEL DA SILVA                                                                                GERENTE - DNS 06 

EDSON RIBEIRO DOS SANTOS                                                                             AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENCAO -  

EDSON SILVA DO NASCIMENTO                                                                            TSAE - TRANSPORTE ESCOLAR - PSSC 

EDUARDO JOSE DA SILVA                                                                                AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

EDVALDO MOREIRA DE CASTILHO                                                                          AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

EDY MARCOS SANTANA DE ARRUDA                                                                         AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

EFEN JOSE FRANCA                                                                                     GARI 
ELAINE CRISTINA DE ARRUDA E SILVA                                                                    PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 60 

ELAINE GUIMARAES ROSA                                                                                TEC. ADM. EDUC. - PERFIL AG. ADMINISTRATIVO 

ELANA SOL SOL DE AMORIM                                                                              ENFERMEIRO - NIVEL: 338 

ELCIO CHEIBEL SIMOES                                                                                 GUARDA MUNICIPAL 

ELENICE VANDA DA SILVA SANTANA                                                                       PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

ELENILDA MACEDO DA SILVA                                                                             TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

ELEONETE DA SILVA BATISTA                                                                            AGENTE DE SERVICOS GERAIS 

ELEOTANIA MARA RONDON DA SILVA                                                                       AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - NIVEL: 49 

ELIANA ARRUDA DO AMARAL                                                                              PROFESSOR CONTRATADO 

ELIANA REGINA DOS SANTOS                                                                             AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

ELIANA SIMOES BRITO                                                                                  MERENDEIRA - CONTRATADA - NIVEL: 1661 
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ELIANE DE ARRUDA PROENCA                                                                             PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

ELIANE DE PAULA                                                                                      AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

ELIANE DOS SANTOS ROCHA                                                                              PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

ELIANE RIBEIRO                                                                                       TSAE - TECNICO EM NUTRICAO ESCOLAR - PSSC 

ELIANE SOARES DAVINO                                                                                 AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
ELIANE WINCK                                                                                         PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

ELIANETH ADIRCE DOS REIS                                                                             PROFESSOR CONTRATADO 

ELIDIA BENEDITA DE LIMA                                                                              AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

ELIENE CARMEM DE AMORIM                                                                              TEC DES ECON SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL -  

ELIETE DE CAMPOS CURADO                                                                              AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

ELIETE MALTA DOS SANTOS ALMEIDA                                                                      PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

ELIETE SILVA UTSCH                                                                                   AGENTE DE SERVICOS GERAIS 

ELIOENAI MALTA DOS SANTOS                                                                            MERENDEIRA - CONTRATADA - NIVEL: 1661 

ELISA BRANCO F DE FREITAS                                                                            AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

ELISANGELA CONCEICAO DE ALMEIDA                                                                      TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

ELISIO NUNES DA COSTA FILHO                                                                          ODONTOLOGO 

ELIZABETH DIAS DE SOUZA                                                                              AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

ELIZABETH ELVIRA GRITTI                                                                              TECNICO DE NIVEL SUPERIOR - SMEC 

ELIZABETH PEREIRA BARBOSA                                                                            AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 141 

ELIZAMA SILVA DA COSTA                                                                               AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

ELIZANGELA DOS REIS GONCALVES CAMPOS                                                                 AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 153 

ELIZANGELA LEITE DA SILVA MACEDO                                                                     TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESENVOLV.  

ELIZANGELA MARIA RODRIGUES                                                                           ENFERMEIRO - NIVEL: 338 

ELIZANGELA ROCHA DA SILVA                                                                            SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

ELIZETE DE GUSMAO MENDONCA                                                                           AUXILIAR DE ENFERMAGEM - NIVEL: 332 

ELLEN CARLA MINEIRO DA SILVA                                                                         TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

ELLY MARIA DE SOUZA                                                                                  PROFESSOR CONTRATADO 

ELOYR DE SOUZA SILVEIRA                                                                              AG. TEC. DO SUS - PERFIL TEC. EM  

ELVISTON EULALIO ANUNCIACAO                                                                          ASSESSOR ESPECIAL REGUL AMBIENTAL E  

ELYGYA NORBERTO RODRIGUES                                                                            TAE - AGENTE ADMINISTRATIVO - PSSC 

ELZA MACIEL MACHADO                                                                                  MERENDEIRA - CONTRATADA - NIVEL: 1661 

ELZA MARIA OLIVEIRA CAMPOS                                                                           AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

ELZA REIS DA SILVA                                                                                   TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
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ELZIRA TAUBE XAVIER DE CAMPOS                                                                        AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 153 

EMANUELLE DE SOUZA NINA GOMES                                                                        GERENTE - DNS 06 

EMERSON JOSE DE SOUZA                                                                                PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 59 

ENEIA MARIA AMIKI DA SILVA                                                                           TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL  
ENEVILCE CUSTODIO PINTO                                                                              PROFESSOR CONTRATADO 

ENIETH MARIA DA SILVA CORDEIRO                                                                       TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

ENTONI CONCEICAO DA SILVA                                                                            GUARDA MUNICIPAL 

ERICA NELIDA DA COSTA FERREIRA                                                                       TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI -  

ERICA VANESSA DOS SANTOS BRITO                                                                       PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

ERICKA WALLESKA SANTANA DA CRUZ                                                                      ENFERMEIRO 

ERLI GONCALVES DE CAMPOS                                                                             PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

ERMINIA PORFIRIA DE CAMPOS CARMONA                                                                   AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

ESDRA GOMES DE MATOS                                                                                 PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 268 

ESTANISLAU COSTA GARCIA                                                                              MEDICO 

EUGENIA ROSARIA DA SILVA ARRUDA                                                                      PROFESSOR CONTRATADO 

EULALIA ALMEIDA ESPIRITO SANTO                                                                       CUIDADOR - NIVEL: 20 

EULINA RIBEIRO DE CARVALHO MALHEIROS                                                                 TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

EUNICE FERREIRA DE SOUZA PEREIRA                                                                     PROFESSOR CONTRATADO 

EURENICE ALVES DA SILVA                                                                              PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

EURICO QUEIROZ DE ALMEIDA                                                                            AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

EVA ALVES DA SILVA                                                                                   AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

EVA APARECIDA DE ALMEIDA MAGALHAES                                                                   AG. TEC. DO SUS - PERFIL TEC. EM  
EVA GONCALINA DE CAMPOS                                                                              PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

EVA IZABEL DA COSTA                                                                                  PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

EVA JESUINA DA SILVA                                                                                 PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 

EVA MARCIA MARQUES SILVA                                                                             PROFESSOR CONTRATADO 

EVA MARIA DA CRUZ                                                                                    AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

EVA MARIA DE BARROS                                                                                  TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

EVA MARIA DOS SANTOS                                                                                 TECNICO EM ENFERMAGEM - NIVEL: 333 

EVA NUNES DA SILVA                                                                                   TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL  

EVA RODRIGUES DA SILVA                                                                               AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

EVA SOFIA DA COSTA                                                                                   AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  

EVALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA                                                                          AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

EVANDRO DE JESUS LIMA                                                                                AGENTE DE ZOONOSES 

EVANICE DE OLIVEIRA                                                                                  AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  

EVANILDES BRAS DE FRANCA OLIVEIRA                                                                    AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

EVANILDO SANTANA DE ARAUJO                                                                           TSAE - TEC MANUTENCAO E SEG. DA  
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EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS                                                                           AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

EVERTON JUPIRACI NAVARRO                                                                             COORDENADOR - DNS 04 

EVERTON PEREIRA DO CARMO                                                                             TECNICO DE NIVEL SUPERIOR - SMEC 

EZENILDE DOS SANTOS BARROS                                                                           PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

EZILMARI FERREIRA DE SIQUEIRA                                                                        TDEE - TECNICO DESENVOLVIMENTO  

FABIA PEREIRA DE FREITAS                                                                             PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

FABIANA GONCALINA FIGUEIREDO DE ALMEIDA                                                              TSAE - TEC MANUT. DA INFRAESTRUTURA  

FABIANE DE ARRUDA MATA                                                                               TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

FABIO MONTEIRO DA SILVA                                                                              TECNICO DE NIVEL SUPERIOR - SMEC 

FABIOLA MIRANDA ALBUQUERQUE SOUZA OLIVEIRA                                                           GERENTE - DNS 06 

FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA                                                                         COORDENADOR - DNS 04 

FAGNER WILLIAM SOUZA                                                                                 TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL -  

FATIMA ANTONIA DOS SANTOS COSTA                                                                      TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

FATIMA APARECIDA PEREIRA DA COSTA                                                                    MERENDEIRA - CONTRATADA - NIVEL: 1661 

FATIMA FERREIRA DE AMORIM                                                                            TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 258 

FAUSTO JOSE DA SILVA FREITAS                                                                         MOTORISTA - NIVEL: 20 

FELICIANO JUNIO ARRUDA MAGALHAES                                                                     OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 

FELIPE MIGUEL CARMONA DA SILVA                                                                       AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

FERNANDA DEITOS                                                                                      ASSESSOR TECNICO - DNS 06 

FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA                                                                          AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

FERNANDA SARATE BASSOLI                                                                              TEC DES ECONOMICO E SOCIAL - NV SUPERIOR  

FERNANDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO PONCE                                                                 GERENTE - DNS 06 

FERNANDO EZEQUIAS DE SOUZA                                                                           AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENCAO -  

FLAVIA AUXILIADORA DA COSTA                                                                          AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - NIVEL: 49 

FLAVIA DE PAULA LEITE COSTA                                                                          TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

FLAVIA FERNANDA DIAS FERREIRA                                                                        PROFESSOR CONTRATADO 

FLAVIANE CRISTINA DE ARRUDA                                                                          AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

FLAVIO JOSE PEREIRA NETO                                                                             PROCURADORIA - DNS 02 

FRANCIELE DE SOUZA CAMPOS                                                                            PROFESSOR CONTRATADO 

FRANCIELE FRANCISCA DA SILVA ARRUDA                                                                  TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESENVOLV.  

FRANCISBENE MONTEIRO MAYER                                                                           AGENTE DE SAÉDE MUN. - PERFIL OP. DE  

FRANCISCA BARBOSA DE MELO                                                                            PROFESSOR CONTRATADO 

FRANCISCA DA SILVA DUARTE                                                                            PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 
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FRANCISCO CASSIO DOS SANTOS                                                                          AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

FRANCISCO CHARLES MARTINS MOREIRA                                                                    AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

FRANCISCO DE ASSIS FEITOZA SOARES                                                                    GARI 

FRANCISCO JOSE DA SILVA                                                                              AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

FRANCISCO MONTEIRO NETO                                                                              FISCAL MUNICIPAL - NIVEL: 166 

FRANCISLEA FERREIRA DE MORAES                                                                        AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

FRANCISLEIA PEREIRA CAMPOS                                                                           AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

FREIDE DA COSTA FIGUEIREDO                                                                           INSPETOR DE TRIBUTOS I - NIVEL: 4 

GABRIEL SANTOS ABDALLA                                                                               ASSISTENTE TECNICO - UEL - DNS 07 

GEAN CARLOS SCHNORR PEREIRA                                                                          PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 1687 

GEANE WYNGRIT DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SILVA                                                           TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI -  

GEISEBEL SILVA DE ARAUJO                                                                             PROFESSOR CONTRATADO 

GEISIANE DE ALMEIDA SILVA                                                                            ASSESSOR ESPECIAL - DNS 03 

GEISIANE MARIA DE AMORIM SANTOS                                                                      TSAE - TEC MANUTENCAO E SEG. DA  

GENI MARIANO SANQUITE                                                                                AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

GEOVAN LEMOS DOS SANTOS                                                                              TSAE - TEC MANUTENCAO E SEG. DA  
GERACINA MARIA DE FIGUEIREDO                                                                         PROFESSOR CONTRATADO 

GERAILSON LOPES PEREIRA                                                                              TEC. DE SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AG.  

GERSON DIAS PEREIRA                                                                                  TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

GESSILENE DE LIMA                                                                                    TECNICO EM ENFERMAGEM - NIVEL: 333 

GHEISIANE ETEVOLDA CAMPOS SANTOS                                                                     TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESEN.  

GILDA CAROLINE GOMES DE OLIVEIRA MORAES                                                              TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

GILDELAINE LIMA DA SILVA                                                                             AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

GILMARA GONCALINA DE FIGUEIREDO                                                                      AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

GISELE MARIANA FRANCO DE CAMPOS                                                                      TECNICO NIVEL SUPERIOR - NIVEL: 146 

GISELE NASCIMENTO DE MORAES                                                                          TSAE - TECNICO EM NUTRICAO ESCOLAR - PSSC  

GISELI MENDES DA SILVA VEIGA                                                                         TECNICO DE LABORATORIO 

GISELLY BOTELHO THOMAZ DA SILVA                                                                      PROFESSOR CONTRATADO 

GISELY DOS SANTOS SILVA                                                                              AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

GISELY MACIEL DA SILVA                                                                               TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI -  

GISLAINE VANESSA DE MORAES                                                                           PROFESSOR CONTRATADO 

GISSELE RIBEIRO DA SILVA                                                                             FISIOTERAPEUTA - NIVEL: 8 

GLAUCE LUZIA DA SILVA NASCIMENTO                                                                     AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

GLAUCENIL LEMES DE OLIVEIRA                                                                          PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  
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GLEICE CARLA DA SILVA                                                                                AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

GLICERIO CRISTOVAO TOSKAN                                                                            AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

GLORIA GONCALINA CURADO                                                                              MERENDEIRA - NIVEL: 30 

GLORIA MARIA ANTUNES                                                                                 AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

GLORINHA ROMANA DO PRADO                                                                             AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

GONÇALINA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA                                                                 TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL  

GONCALINA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO MACHADO                                                          TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI -  

GONCALINA BENEDITA DE ALMEIDA CRUZ                                                                   AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

GONÇALINA DA SILVA CURVO                                                                             AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

GONCALINA DE ARRUDA                                                                                  MERENDEIRA - NIVEL: 30 

GONCALINA ELIANE DE ARRUDA                                                                           TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESEN.  

GONÇALO CIRIACO DA COSTA FILHO                                                                       AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

GONCALO CRISOSTOMO DE GUIMARAES                                                                      AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 230 

GONÇALO DONIZETE DA SILVA                                                                            GARI 
GONCALO GUIA DA COSTA                                                                                AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
GONÇALO JORGE DE ARRUDA                                                                              GARI 
GONÇALO JOSE CORREA                                                                                  PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

GONÇALO MANOEL DA SILVA                                                                              TSAE - TEC MANUTENCAO E SEG. DA  

GONCALO MARTINHO DE ASSUNCAO                                                                         AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

GONCALO MOACIR DA SILVA                                                                              AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  

GONÇALO PEREIRA DA SILVA                                                                             AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

GONCALO PINTO DE ARRUDA                                                                              AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

GONCALO PINTO DE SOUZA                                                                               GARI 
GONCALO SALVE DE CAMPOS                                                                              GARI 
GRACIENE EDNEIA DE CAMPOS                                                                            TSAE - TEC MANUTENCAO E SEG. DA  
GRAZIELLE MARIA DE LIMA E MELO                                                                       PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

GREICE PEREIRA BOTELHO                                                                               AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

GREICE REGINA LARA DE PINTO                                                                          PROFESSOR CONTRATADO 

GUILHERME HENRIQUE SILVA FERNANDES                                                                   TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 

GYAN CARLO DE ARRUDA                                                                                 COORDENADOR - DNS 04 

HELENA AMORIM ARAUJO                                                                                 PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 236 

HELENA LUCIA DE AQUINO                                                                               PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

HELENA PEREIRA LEMES                                                                                 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 141 

HELENAIR DIAS RABELO                                                                                 PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

HELIANARA OLIVEIRA DA SILVA                                                                          ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

HELIO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR                                                                         MEDICO GENERALISTA - PSF - NIVEL: 202 

Disponibilizado - 22/01/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10183 Caderno de Anexos - 16 de 41



HELLEN CRISTINA ROCHA DE MELO                                                                        PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

HENRIQUETA MARIA DE MORAES SILVA                                                                     AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

HISEM OURIVES MATTI                                                                                  AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

HONORIO EDUARDO HINTZE                                                                               TSAE - TEC MANUTENCAO E SEG. DA  

IARA SANTOS DUARTE                                                                                   AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - NIVEL: 49 

ICARO JOSE GODOY DE CAMPOS                                                                           ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

IDALINA FERREIRA LOPES                                                                               AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

IDALVA SOARES DE FREITAS                                                                             PADEIRO - NIVEL: 1 

ILDA MARGARIDA DE CAMPOS                                                                             TEC DES ECONOMICO E SOCIAL - NV SUPERIOR  

ILMA SILVA NEVES                                                                                     AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

ILMA XAVIER SIQUEIRA                                                                                 PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

ILZA SANTANA COSTA                                                                                   PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

INGRIDI KELIANY GOMES DA SILVA                                                                       TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL -  

IOLANDA MARIA DE OLIVEIRA DA CRUZ                                                                    AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 141 

IONICE PERES                                                                                         AG. TEC. DO SUS - PERFIL TEC. EM  

IRACI BENEDITA DA COSTA                                                                              AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - NIVEL: 49 

IRACI CARMEM LUCIA DE MORAES                                                                         GARI 
IRENE APARECIDA MARTINS DA SILVA                                                                     TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL  
IRUINA LEOCADIA DA CRUZ                                                                              AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO 

ISABEL CRISTINA DE SANTANA BARRETO                                                                   PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 60 

ISABEL GOMES DA SILVA                                                                                TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AUX. SERV.  

ISABELE GARCIA DEMARCO                                                                               TAE - AGENTE ADMINISTRATIVO - PSSC 

ISABELLY KAROLINE DE SOUSA                                                                           TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

ISALETE MARIA FERREIRA RODRIGUES                                                                     AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

ISMAEL GOMES CLARINDO                                                                                TEC. DE SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AG.  

ISRAEL KEMPES CALVACANTI DOS SANTOS                                                                  AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  

IVANESIO FERNANDES CORREA                                                                            AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENCAO -  

IVANETE SILVA DE ALMEIDA                                                                             PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

IVANI XAVIER RAMOS                                                                                   PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

IVANIL SEBASTIANA DA COSTA                                                                           PROFESSOR CONTRATADO 

IVANILDE NOGUEIRA RAMOS VAZ                                                                          AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

IVANIR RODRIGUES                                                                                     TECNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  

IVETE NAZARIO DE MATOS SANTOS                                                                        ENFERMEIRO - NIVEL: 156 

IVETE VASCONCELOS DE AMORIM                                                                          ASSISTENTE SOCIAL - NIVEL: 51 
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IVINA MUNIK DE SOUZA FERREIRA                                                                        PROFESSOR CONTRATADO 

IVONE FERREIRA ALVES                                                                                 TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

IVONETE FIRMINO DE OLIVEIRA PAES DE ARRUDA                                                           PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

IVONETE MENDES ALMEIDA                                                                               AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENCAO -  

IVONILDES CEZAR DE ARRUDA                                                                            AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

IZABEL DE JESUS ARRUDA MAGALHÃES                                                                     SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

IZAILDES SOUZA SILVA                                                                                 PROFESSOR CONTRATADO 

IZAMARA COSTA FREIRE                                                                                 ENFERMEIRO 

IZANIL MARIA DE FREITAS                                                                              AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 141 

IZAUNALIA ADELAIDE B TENUTES                                                                         AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 153 

IZAURA FREDERICO DOS SANTOS                                                                          AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

IZELANE PAULA DE SOUZA FERNANDES                                                                     MERENDEIRA - CONTRATADA - NIVEL: 1661 

IZIDIO SATURNINO DA COSTA                                                                            TAPA BURACOS 

JACKELINE GUSMAO E SILVA DE SANTANA                                                                  AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

JACKELINE PEREIRA LEITE                                                                              PROFESSOR CONTRATADO 

JACQUELINE BIANCHINI DE CARVALHO MILIOSI                                                             ENFERMEIRO - NIVEL: 338 

JAIME NATIVIDADE DE OLVEIRA                                                                          AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

JAIRO LINHARES DE AZEVEDO                                                                            GARI 
JAKELINE BISPO DA SILVA COSTA                                                                        MERENDEIRA - NIVEL: 30 

JAKLINE MARIA ANTONIA DA SILVA                                                                       AUXILIAR DE LABORATORIO - NIVEL: 153 

JAKSILAYNE FRANCA DA GUIA GUIMARAES DIAS                                                             ENFERMEIRO - NIVEL: 156 

JAMES REVELES PEREIRA SOBRINHO                                                                       TECNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  

JAMES VARRIERE NOVAES DE PADUA                                                                       AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

JAMIL MUSSA SOBRINHO                                                                                 GERENTE - DNS 06 

JAMILSON RAGMAR DA SILVA                                                                             AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

JANAINA MARIA PAULINO                                                                                MEDICO CLINICO GERAL 

JANDELYNE RAFAELA PEREIRA PAGNUSSATT                                                                 AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 

JANE MARCIA DE ARRUDA PIRES                                                                          PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

JANETE MARLI DA SILVA                                                                                AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

JANETE MARQUES DA CUNHA                                                                              AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 141 

JANICE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA                                                                  PROFESSOR I A IV - NIVEL: 60 

JANSEN GOMES SOUDRE                                                                                  GUARDA MUNICIPAL 

JAQUELINE CRISTINA MARTINS                                                                           AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
JAQUELINE MARIA DA SILVA                                                                             PROFESSOR CONTRATADO 

JAQUELINE NASCIMENTO ALMEIDA                                                                         TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
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JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS                                                                            SECRETARIO MUNICIPAL - DNS 01 

JEANE MARA MORAES SILVA                                                                              PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

JEFFERSON DA SILVA TOLARES                                                                           GERENTE - DNS 06 

JEFFERSON GIOVANI JERONIMO                                                                           AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENCAO -  

JEREMIAS BATISTA RODRIGUES                                                                           PROFESSOR CONTRATADO 

JERONIMO DE CARVALHO NETO                                                                            GERENTE - DNS 06 

JESSICA APARECIDA DE PAULA                                                                           GARI 

JESSICA DA SILVA SANTOS                                                                              TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

JESSICA HENRIQUE DA SILVA SANTANA                                                                    GARI 

JESSICA PEREIRA MARCELO                                                                              TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

JESUINA GOMES DE ARAUJO                                                                              PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

JILMAR PARANHOS QUIDA                                                                                AUXILIAR DE CAMARA ESCURA 

JOACIL AMARANTE DE PAULA                                                                             AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

JOACILDO JOSE DE MEDEIROS                                                                            AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

JOADIR ANTONIO PINTO                                                                                 MOTORISTA - NIVEL: 20 

JOANA BISPO OLIVEIRA SOUZA                                                                           AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

JOANA DE SOUZA JESUS                                                                                 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

JOANETH PEREIRA LEITE                                                                                PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

JOANILZA RODRIGUES DA COSTA CAMPOS                                                                   PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

JOAO AMARO DO NASCIMENTO                                                                             PROFESSOR CONTRATADO 

JOAO BOSCO BOTELHO                                                                                   AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

JOAO DE SOUZA GOMES JUNIOR                                                                           TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL -  

JOAO EMANUEL BARROS RAMOS                                                                            AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

JOAO NASCIMENTO DA SILVA                                                                             AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

JOAO PAULO ALVES DE ARAUJO                                                                           ASSESSOR ESPECIAL - DNS 03 

JOAO PEREIRA DE ANDRADE                                                                              AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENCAO -  

JOAQUIM VILASBOAS                                                                                    AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

JOCIELE DE MORAES PLACIDO                                                                            AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

JOCILA LEITE RIBEIRO                                                                                 AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
JOCILENE MARICI DA SILVA                                                                             MERENDEIRA - NIVEL: 256 

JOCINEIA LIMA QUEIROZ                                                                                TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

JODIMAR AMORIM DA SILVA                                                                              MOTORISTA - NIVEL: 20 

JOEL CONCEICAO VITALINO                                                                              TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL -  

JOELI SANTANA DE VASCONCELOS                                                                         AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  
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JOELMA APARECIDA COSTA                                                                               PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

JOELMA APARECIDA DE BARROS                                                                           PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

JOELMA RIBEIRO FERREIRA FIGUEIREDO                                                                   AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 141 

JOELMA SOARES DA SILVA                                                                               PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

JOHN KENIDY DE BARROS REMBOSKI                                                                       AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENCAO -  

JOICE FERREIRA DA SILVA                                                                              PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

JOILCE APARECIDA GOMES                                                                               TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 

JOILCI RODRIGUES SILVA                                                                               AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 153 

JOILSON GERMANO DE ANUNCIACAO                                                                        AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

JONE WILLIAN DE ALMEIDA SOUZA                                                                        GARI 

JONICE MARIA DA SILVA                                                                                AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

JOSANIA BARROS CARVALHO MARINHO                                                                      SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

JOSCILAINE NUNES SALVATIERRA ALMEIDA                                                                 TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

JOSE APARECIDO DA SILVA                                                                              AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

JOSÉ AUGUSTO DE CAMPOS                                                                               GERENTE - DNS 06 

JOSE CARLOS DE AGUIAR CORREA                                                                         MOTORISTA - NIVEL: 20 

JOSE COSTA ASSIS                                                                                     AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

JOSE DIAS DE SOUZA                                                                                   PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

JOSE FERREIRA MAIA                                                                                   TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL -  

JOSE GONCALO DE FIGUEIREDO FILHO                                                                     FISCAL MUNICIPAL - NIVEL: 166 

JOSE LUIZ DA SILVA                                                                                   AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

JOSE LUIZ DE AMORIM                                                                                  AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

JOSE MILTON MACIEL SANTANA                                                                           PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 60 

JOSE ROBERTO DA SILVA REGO                                                                           ODONTOLOGO 

JOSELINA VALERIANA DE PAIVA                                                                          AG TECNICO DO SUS - TECNICO EM  
JOSIANE ASSUNCAO LEITE                                                                               TECNICO DE LABORATORIO 

JOSIANE AUXILIADORA DA SILVA                                                                         TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESENVOLV.  

JOSIANE KATIUCCIA NUNES DE SOUZA                                                                     PROF. NIVEL SUPERIOR DO SUS - PERFIL  

JOSIANE MARIA DA SILVA SANTOS                                                                        PROFESSOR CONTRATADO 

JOSIANY ALVES                                                                                        AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

JOVANIA ROSA DE ARRUDA                                                                               MERENDEIRA - CONTRATADA - NIVEL: 1661 

JOVENIL DOS SANTOS                                                                                   AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  
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JOVIANA ALVES DOS SANTOS                                                                             AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 230 

JOWALDERG ERIC DUARTE FRANCA                                                                         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 230 

JOYCE DA SILVA NASCIMENTO                                                                            TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

JOZEANDRE CRISTINY DE MAGALHAES                                                                      TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

JOZIANE ALVES DE ARRUDA                                                                              TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

JOZIANE OTOBONI CRUZ DE CARVALHO                                                                     TEC. DE SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AG.  

JOZIANE RODRIGUES DA CRUZ                                                                            AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

JUCELENE MARIA DA SILVA AMORIM                                                                       PROFESSOR CONTRATADO 

JUCELHA DE ARRUDA CUNHA SOARES                                                                       PROFESSOR CONTRATADO 

JUCELIA ALVES PEREIRA MARQUES                                                                        PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

JUCIELLI DE SOUZA LIMA                                                                               PROFESSOR CONTRATADO 

JUCILEY DE OLIVEIRA COSTA                                                                            PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

JUCILI AUXILIADORA DA SILVA                                                                          PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

JUCIMAR ALBERTINO DE CAMPOS                                                                          GUARDA MUNICIPAL 

JUCIMARA LOURENCA DE FRANCA                                                                          TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

JUCIMARA MIRANDA CHAGAS                                                                              TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

JUCIMARA REVELES PEREIRA                                                                             AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

JUCIMARE REI DE HUNGRIA                                                                              PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

JUCINEIA APARECIDA BOAVENTURA DE CAMPOS                                                              PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

JUCINEIA DE OLIVEIRA ANDRADE DO NASCIMENTO                                                           TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

JUCINEIA MARIA BENEVIDES                                                                             TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL  

JUCINEIDE DA CRUZ E SILVA                                                                            TEC. ADM. EDUC. - PERFIL AG. ADMINISTRATIVO 

JUCINET DA SILVA ARRUDA FIGUEIREDO                                                                   MERENDEIRA - NIVEL: 30 

JUCINETE BONDESPACHO ARRUDA DA MATA                                                                  TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

JUCIRLEIA MARIA DE BARROS                                                                            TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 

JUDITH ALVES DE OLIVEIRA BARROS                                                                      AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

JULIANA APARECIDA COELHO                                                                             AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 153 

JULIO CONCEICAO VITALINO                                                                             MOTORISTA - NIVEL: 20 

JULIO JOSE MENDES                                                                                    AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

JUNIOR DE LIMA FORTES                                                                                TSAE - TRANSPORTE ESCOLAR - PSSC 

JUREMA APARECIDA DE ARRUDA                                                                           PROFESSOR CONTRATADO 

JUSENAURA SILVA SOUSA                                                                                TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

JUVINEZ ALVES DOS SANTOS                                                                             TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  
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KAMILLA SILVA                                                                                        AG. TEC. DO SUS - PERFIL TEC. EM RADIOLOGIA  

KARINA QUEIROZ LEITE                                                                                 SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

KARINE DA SILVA OHLAND                                                                               TECNICO NIVEL SUPERIOR - NIVEL: 146 

KARLA JEOVANNA GALDINO DELGADO ALBUQUERQUE                                                           TEC. ADM. EDUC. - PERFIL AG. ADMINISTRATIVO 

KATIA AUXILIADORA SANTANA                                                                            TECNICO EM ENFERMAGEM - NIVEL: 333 

KATIANE ALVES DA SILVA                                                                               TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESENVOLV.  

KATIANE SANTOS DA SILVA                                                                              TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI -  

KAUARA MARCELINO GONCALVES                                                                           SUPERINTENDENTE - DNS 03 

KEILA DE CAMPOS ARRUDA                                                                               AG. TEC. DO SUS - PERFIL TEC. EM  
KEILA DE CAMPOS COSTA                                                                                PROFESSOR CONTRATADO 

KEILA FERREIRA DA SILVA                                                                              ENFERMEIRO - NIVEL: 338 

KEILIANE GOMES OLIVEIRA                                                                              TSAE - TECNICO EM NUTRICAO ESCOLAR - PSSC 

KELCILENE LAGASSE BRITES                                                                             PROFESSOR CONTRATADO 

KELI CRISTINA GONCALVES                                                                              AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

KELI CRISTINA SILVA CAVALCANTE BATISTA                                                               GERENTE - DNS 06 

KENNEDY DE SOUZA OLIVEIRA                                                                            MEDICO GINECOLOGISTA - NIVEL: 243 

KETLLY CRISTINA DA SILVA                                                                             TSAE - TEC MANUTENCAO E SEG. DA  

LAERTE DE OLIVEIRA BARBOSA                                                                           AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

LAI SALETE DA SILVA                                                                                  TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

LAIANY MARIA DE AMORIM                                                                               TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

LAIS SOARES DA SILVA                                                                                 MERENDEIRA - NIVEL: 30 

LARYSSA RAFAELA CURVO                                                                                ENFERMEIRO - NIVEL: 338 

LAURA ANTONIA MARQUES DE ARRUDA                                                                      ORIENTADOR SOCIAL - NIVEL: 2 

LAURA CRISTINA DOS SANTOS SILVA                                                                      AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

LAURA DE ALMEIDA OLIVEIRA                                                                            SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

LAURA MARCELA PEREIRA MACIEL                                                                         PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

LAURA VERGINIA DA SILVA                                                                              PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

LAURA VICNA RODRIGUES DE SOUZA MARQUES                                                               AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

LAURA YANA BESSAS DE CAMPOS                                                                          PSICOLOGO - NIVEL: 8 

LAUREANE ORRO DE CAMPOS                                                                              TECNICO NIVEL SUPERIOR - NIVEL: 32 

LAURINEIA GONCALVES DA COSTA                                                                         ORIENTADOR SOCIAL - NIVEL: 20 

LAURINEIA RODRIGUES VILALVA                                                                          AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

LAURITA ESTER DE JESUS                                                                               TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 

LAYSSA PAULA DE FIGUEIREDO                                                                           COORD ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO -  

LAZARA ALVES DE SOUZA                                                                                AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

Disponibilizado - 22/01/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10183 Caderno de Anexos - 22 de 41



LAZARO SILVEIRA LEDO                                                                                 AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

LEANDRO DE BARROS MELO                                                                               OPERADOR DE MAQUINA ESCAVADEIRA  

LEDUINA MARIA JOSE ILDEFONSO                                                                         TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

LEIDIANE REGINA DO PRADO                                                                             AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

LEILA DOS SANTOS PEREIRA                                                                             TDEE - TECNICO DESENVOLVIMENTO  

LEILA LOPES DE PAULA                                                                                 MERENDEIRA - CONTRATADA - NIVEL: 1661 

LEIZA LAURA DE ALMEIDA                                                                               PROFESSOR CONTRATADO 

LELIANE DE PINHO SANTOS                                                                              TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESENVOLV.  

LENILDA TRINDADE ALMEIDA COLPANI                                                                     PROFESSOR CONTRATADO 

LENIR BUENO DE BARROS                                                                                PROFESSOR CONTRATADO 

LENIRA GUSMAO MARTINS                                                                                TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AUX. SERV.  

LEOMAR BATISTA DA SILVA                                                                              AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

LEONARD NICOLLAS DE OLIVEIRA                                                                         GUARDA MUNICIPAL 

LEONARDO LIMA FRAZAO                                                                                 TEC. DE SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AG.  

LEONIL MARTINS DE CAMPOS FILHO                                                                       GARI 

LEONINA MARIA DE OLIVEIRA                                                                            PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

LEOZIZA PAES DE ARRUDA ALMEIDA                                                                       MERENDEIRA - NIVEL: 30 

LETICIA CORREA GONCALVES                                                                             TEC DES ECON SOCIAL - TECNICO NIVEL  

LEVI COSTA RESENDE                                                                                   TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

LIGIA BEATRIZ LEIVA DO PRADO BRANDAO                                                                 PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

LIMINHA ANTUNES DA SILVA                                                                             AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 230 

LINA MARCIA APARECIDA SANTOS                                                                         AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 27 

LINDAIR SOUZA FERREIRA BORGES                                                                        PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

LINDALVA DE JESUS DOS ANJOS                                                                          TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 258 

LINDALVA DOS SANTOS AMORIM                                                                           TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

LIRYS CAZANGI                                                                                        PROFESSOR CONTRATADO 

LOADIL DOS SANTOS SILVA                                                                              TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

LOCENIL MARIA DE SIQUEIRA                                                                            AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

LORACI MARIA DE CAMPOS                                                                               PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHÃES                                                                    PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

LORRANA STEFANY DOS SANTOS CURVO                                                                     AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

LOURDES CARMEM DE LIMA                                                                               AG TECNICO DO SUS - TECNICO EM SAUDE  
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LOURENCA MORAES CARRILHO                                                                             AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

LOURENCO DE CAMPOS                                                                                   AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

LUANA FIGUEIREDO BRUGNHAGO                                                                           TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA                                                                             AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

LUCELIA FELIX DE MIRANDA                                                                             TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESENVOLV.  

LUCENI VIEIRA DA COSTA                                                                               PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 201 

LUCIA MARIA MOREIRA                                                                                  MERENDEIRA - CONTRATADA 

LUCIANA AUXILIADORA FONTES KALIX                                                                     COORDENADOR - DNS 04 

LUCIANA HENRIQUE COSTA                                                                               GARI 

LUCIANE DA SILVA OLIVEIRA                                                                            PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

LUCIANO CASSIANO DE SOUZA                                                                            AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

LUCIANO LUIS BORDOVICZ                                                                               TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

LUCIANO SANTANA DE AMORIM                                                                            TSAE - TEC MANUTENCAO E SEG. DA  

LUCIENE SILVA DE ARRUDA                                                                              MERENDEIRA - CONTRATADA - NIVEL: 1661 

LUCILA INOCENCIA DA SILVA                                                                            AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
LUCILEIDE DE SOUZA                                                                                   PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

LUCILENE MARIA DE MENDONCA DANTAS                                                                    TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

LUCILENE SANTOS DE OLIVEIRA                                                                          PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

LUCIMAR ROCHA MARTINS                                                                                TECNICO NIVEL SUPERIOR - NIVEL: 146 

LUCINDA MARIA DE SOUZA                                                                               AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

LUCINETE DA SILVA OLIVEIRA                                                                           AGENTE DE SERVICOS GERAIS 

LUCINETE DE ALMEIDA                                                                                  GARI 

LUCINETE MARQUES DE ASSUNCAO                                                                         TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL -  

LUCINETE SANTANA DE ARRUDA                                                                           PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

LUCIO BENEDITO MAGALHÃES                                                                             ENFERMEIRO - NIVEL: 338 

LUCIO DUARTE GUIMARAES                                                                               MEDICO CLINICO GERAL - NIVEL: 243 

LUCY DOS SANTOS                                                                                      TEC. DE SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AG.  

LUIZ CARLOS ALMEIDA                                                                                  GARI 
LUIZ FERREIRA DOS SANTOS                                                                             AUXILIAR DE CAMARA ESCURA 

LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA PATRICIO                                                                    ODONTOLOGO - PSF 

LUIZA FRANCISCA NUNES DE ARRUDA                                                                      AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

LUIZA VITORIA LIMA DE ARRUDA                                                                         TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

LUSIANE MARQUES DE ASSUNCAO                                                                          AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

LUZ MARINA COELHO                                                                                    GERENTE - DNS 06 
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LUZIA ANGELA RONDON                                                                                  AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 230 

LUZINETE MARQUES DA SILVA                                                                            AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 141 

LUZINETH ARRUDA BOTELHO                                                                              AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 230 

MAGDA TAQUES AMORIM                                                                                  AGENT DESEN ECON SOCIAL - AGENTE  
MANOEL ARMANDO DA SILVA                                                                              AGENTE DE SERVICOS GERAIS 

MANOEL DOMINGOS DE JESUS                                                                             AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  

MANOEL MESSIAS DA SILVA                                                                              AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

MANOEL NARCISO DA SILVA                                                                              TEC. DE SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AG.  

MANOEL ODIL DE ALMEIDA                                                                               AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

MARA CRISTINA DA COSTA DUARTE                                                                        TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL  

MARA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA                                                                        TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AUX. SERV.  

MARA MARQUES DE OLIVEIRA                                                                             PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 241 

MARA ROSANE BATIROLA DA SILVA                                                                        PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 60 

MARCELA GUIMARAES DA COSTA                                                                           PROFESSOR CONTRATADO 

MARCELA LUCIA DE MORAES                                                                              AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
MARCELO FERNANDES ROSA                                                                               ASSESSOR TECNICO - DNS 06 

MARCELO RODRIGUES DALMAS                                                                             TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 

MARCIA CONCEICAO COELHO SOARES                                                                       PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

MARCIA DA SILVA COIMBRA ALMEIDA                                                                      AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - NIVEL: 49 

MARCIA LAURETTI DE ALMEIDA                                                                           SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

MARCIA MARIA JOSE DE CAMPOS                                                                          AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 141 

MARCIA NUNES SIQUEIRA                                                                                TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

MARCIA REGINA DA SILVA                                                                               AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 26 

MARCIA SAN TANA DA SILVA                                                                             AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

MARCIA SOARES DE QUEIROZ                                                                             AGENTE DE SERVICOS GERAIS 

MARCILENE DE OLIVEIRA                                                                                GERENTE - DNS 06 

MARCIO A COSTA                                                                                       GARI 
MARCIO ALVES FERREIRA                                                                                COORDENADOR - DNS 04 

MARCIO PROFETA DA CRUZ                                                                               GUARDA MUNICIPAL 

MARCIO SEBASTIAO DOMINGOS                                                                            PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 60 

MARCOS ADRIANO DE ANDRADE                                                                            AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

MARCOS VINICIUS SILVA GALANTE                                                                        GERENTE - DNS 06 

MAREDIL AUXILIADORA DE ALMEIDA SANTANA                                                               AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

MARGARETE ROSE GUEDES DA SILVA                                                                       AUXILIAR DE LABORATORIO - NIVEL: 153 

MARI NEI DE ALMEIDA                                                                                  PROFESSOR I A IV - NIVEL: 60 

MARIA ALICE DE BARROS                                                                                COORDENADOR - DNS 04 
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MARIA ALICE RAMOS DAS SILVA                                                                          AUXILIAR DE ENFERMAGEM - NIVEL: 332 

MARIA ALMEIDA DE CAMPOS                                                                              AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 141 

MARIA ANTONIA DA CUNHA COSTA                                                                         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

MARIA APARECIDA DA SILVA                                                                             PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

MARIA APARECIDA DA SILVA NORATO                                                                      TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA                                                                           TECNICO EM ENFERMAGEM - NIVEL: 333 

MARIA APARECIDA DE CARVALHO                                                                          PROFESSOR CONTRATADO 

MARIA APARECIDA DOS SANTOS                                                                           PROFESSOR CONTRATADO 

MARIA APARECIDA FRANCISCO FERREIRA                                                                   AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

MARIA APARECIDA MARTINS GUIMARAES                                                                    PROFESSOR CONTRATADO 

MARIA APARECIDA SOUZA MOREIRA                                                                        PROFESSOR CONTRATADO 

MARIA APARECIDA VITOR DA SILVA                                                                       TECNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  

MARIA AUXILIADORA COELHO SILVA                                                                       PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA                                                                         TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

MARIA AUXILIADORA NUNES BARBOSA                                                                      AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

MARIA AUXILIADORA SILVA COELHO                                                                       PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

MARIA BARBOSA SANDRO                                                                                 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

MARIA BATISTA DE ASSUNÇÃO                                                                            TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA                                                                             AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 230 

MARIA CONCEICAO LIMA PEMENTEL                                                                        PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

MARIA CRISTINA CALDAS ROSA                                                                           PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

MARIA DA GLORIA DA CRUZ SOUZA                                                                        AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

MARIA DA GUIA RAMOS DA SILVA                                                                         MERENDEIRA - NIVEL: 30 

MARIA DANUBIA PEREIRA DUTRA                                                                          TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESEN.  

MARIA DAS GRACAS FERREIRA                                                                            AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 141 

MARIA DAS GRAÇAS METELLO RAGAZZI                                                                     AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

MARIA DAS GRACAS MORAIS ROSA                                                                         PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS HENRIQUES SILVA                                                        TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

MARIA DE FATIMA CAMPOS SANTOS                                                                        TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

MARIA DE FATIMA DA SILVA BATISTA                                                                     TSAE - TEC MANUT. DA INFRAESTRUTURA  

MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SANTANA                                                                  PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES                                                                      AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 
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MARIA DE LOURDES GOMES                                                                               AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

MARIA DE LOURDES INES BRITO                                                                          TECNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  

MARIA DE LURDES SANTOS                                                                               AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

MARIA DO CARMO DE SOUZA MUNIS                                                                        PROFESSOR CONTRATADO 

MARIA EDILEUSA GOMES ANDRADE                                                                         MERENDEIRA - NIVEL: 30 

MARIA EDVIRGES DIAS                                                                                  PROFESSOR CONTRATADO 

MARIA ELIZA DA SILVA BARRETO                                                                         AUXILIAR DE ENFERMAGEM - NIVEL: 332 

MARIA ELIZABETE ANTONIO                                                                              TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

MARIA GOES DA SILVA                                                                                  AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 230 

MARIA GONCALINA DE FIGUEIREDO                                                                        AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

MARIA GUIMARAES ECKART                                                                               ENFERMEIRO - NIVEL: 337 

MARIA HELENA BARBOSA                                                                                 TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI -  

MARIA ILZA PATRICIO VIEIRA                                                                           TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

MARIA ISABEL DE AVILA LEITE                                                                          PROFESSOR CONTRATADO 

MARIA IZABEL DE JESUS PADILHA                                                                        PROFESSOR CONTRATADO 

MARIA IZABEL DE MORAIS                                                                               TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

MARIA JAQUELINE DA SILVA VIEIRA                                                                      PROFESSOR CONTRATADO 

MARIA JOSE DA SILVA                                                                                  TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

MARIA JOSE DA SILVA CLAUDINO                                                                         AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - NIVEL: 49 

MARIA JOSE DE ALENCAR MIRANDA                                                                        PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA                                                                    AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO                                                                         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

MARIA JOVENIL DA SILVA BARROS                                                                        PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

MARIA JUDITE BRITO DE OLIVEIRA                                                                       AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
MARIA LUCIA DE CAMPOS SOUZA                                                                          PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 60 

MARIA LUCIA DE JESUS                                                                                 AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 153 

MARIA LUCIA DE M LACERDA OLIVEIRA                                                                    TEC DES ECONOMICO E SOCIAL - NV SUPERIOR  

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA                                                                              AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

MARIA MADALENA DA COSTA                                                                              TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

MARIA MADALENA DE SOUZA                                                                              AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

MARIA NATALINA DE FREITAS                                                                            AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

MARIA NAZARE DE MORAES                                                                               PNSS - ENFERMEIRO - PSSC 

MARIA PIEDADE DOS SANTOS                                                                             AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
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MARIA REGINA DA SILVA SOUZA                                                                          TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI -  

MARIA RITA DE BARROS ARRUDA                                                                          PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

MARIA RODRIGUES DA SILVA                                                                             AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

MARIA ROSALIA GOMES                                                                                  PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

MARIA TIAGO COSTA                                                                                    AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

MARIA VIEIRA DA SILVA                                                                                AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

MARIA YASSUKO HAZAMA ZEFERINI                                                                        TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESEN.  

MARIANA JOSEFA ROMERA                                                                                TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

MARIAZINHA DA SILVA                                                                                  AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

MARILEI BERNADINA DE OLIVEIRA                                                                        AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 26 

MARILEIA APARECIDA ARAUJO                                                                            ODONTOLOGO - PSF 

MARILEIDE FERREIRA PEREIRA                                                                           TEC. ADM. EDUC. - PERFIL AG. ADMINISTRATIVO 

MARILEIDE MARIA  MIRANDA DE ALMEIDA                                                                  TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

MARILENE ALVES DA SILVA                                                                              AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

MARILENE CONCEICAO DA CRUZ                                                                           AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

MARILENE DA SILVA LADISLAU                                                                           AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

MARILENE DO ESPIRITO SANTO                                                                           PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

MARILENE FRANCISCA PINTO SENA                                                                        MERENDEIRA - NIVEL: 30 

MARILZE BENEDITA DE AMORIM                                                                           SUPERVISOR ESCOLAR - NIVEL: 61 

MARINA CONSTANTE                                                                                     PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

MARINA PAULA DE FIGUEIREDO                                                                           PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

MARINALVA JOSE DE SOUZA                                                                              PROFESSOR CONTRATADO 

MARINETE DA SILVA GUEDES                                                                             AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 153 

MARINETE DE MORAES                                                                                   AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

MARINETE RODRIGUES S E ANUNCIACAO                                                                    AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

MARIO DE CAMPOS                                                                                      AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

MARIO DE FATIMA DA SILVA                                                                             CONSELHO TUTELAR - DNS 05 

MARIO JOSE DANIEL DE MIRANDA JUNIOR                                                                  TSAE - TEC MANUTENCAO E SEG. DA  

MARIO MARCIO DA SILVA ALMEIDA                                                                        AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

MARIO MARCIO DE ALMEIDA BARROS                                                                       INSPETOR TRIBUTOS II 
MARISTELA BENEDITA DA COSTA MACHADO                                                                  PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 60 

MARISTELA DE MORAES                                                                                  AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 153 

MARISTELA WANDERLEIA GRIESANG                                                                        GARI 
MARIZA KALIX DE MIRANDA                                                                              COORDENADOR - DNS 04 

MARIZE GONÇALINA CURVO RONDON                                                                        GERENTE - DNS 06 
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MARIZETH APARECIDA NASCIMENTO                                                                        TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

MARLENE CONCEICAO CARVALHAES DE OLIVEIRA                                                             PROFESSOR CONTRATADO 

MARLENE MARCIA DA SILVA                                                                              MERENDEIRA - NIVEL: 30 

MARLENE MARIA MOREIRA                                                                                AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 141 

MARLENE MARQUES DE ARRUDA                                                                            AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

MARLENE WICTHCFF DOS SANTOS                                                                          PADEIRO - NIVEL: 1 

MARLEY B DOS SANTOS RODRIGUES                                                                        MERENDEIRA - NIVEL: 30 

MARLI CORREA DE PAULA                                                                                PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

MARTA BATISTA DE LUCAS                                                                               PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

MARTA DO PRADO IBIAPINO                                                                              MERENDEIRA - NIVEL: 30 

MARTHA MARIA DOMINGOS                                                                                TSAE - TECNICO EM NUTRICAO ESCOLAR - PSSC 

MARTILEIDE EVANGELISTA DOS SANTOS                                                                    AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

MATEUS AUGUSTINHO GONCALVES                                                                          ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

MATILDES JOSE DA SILVA                                                                               AGENTE DE SERVICOS GERAIS 

MAURO RODRIGUES GOMES                                                                                AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
MAURO SOUZA LEITE                                                                                    PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 60 

MAX WILLIAM DOS SANTOS ALMEIDA                                                                       AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

MAYARA MENDES FELISMINO                                                                              GUARDA MUNICIPAL 

MAYARA PATRIZIA SILVA PEREIRA                                                                        PROFESSOR CONTRATADO 

MELRE OLIVEIRA PINTO PADILHA                                                                         PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

MERANDOLINA PEREIRA PIMENTEL SANTOS                                                                  ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

MICHAEL DE ALMEIDA ARRUDA                                                                            TAPA BURACOS 

MICHELLE CRISTINA FERREIRA DA SILVA                                                                  TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

MICHELLE DA SILVA SOUZA                                                                              PROFESSOR CONTRATADO 

MIGUELINA DA COSTA ALMEIDA                                                                           AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 141 

MIGUELINA PEDROSA DE LIMA                                                                            AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

MILENA BRITO SANTA MALHEIROS                                                                         SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

MILENA CANDIDO                                                                                       AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

MILTON HONORATO DE PAULA                                                                             MOTORISTA - NIVEL: 20 

MILTON SANTOS KSIAZEKI                                                                               AG TECNICO DO SUS - TECNICO EM  

MIRIAM FATIMA MARTINS                                                                                TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

MIRIAM HELENA CREPALDI BARROS                                                                        INSPETOR TRIBUTOS II 

MIRIAN AUXILIADORA L SANABRIA                                                                        AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - NIVEL: 49 

MIRLEY MARIA DE SOUZA LIMA                                                                           TEC DES ECONOMICO E SOCIAL - NV SUPERIOR  

MIRNA VILFRIDA SOARES DA SILVA                                                                       AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 
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MIRO SANTANA DA SILVA                                                                                AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

MOACIR BENEDITO DA SILVA                                                                             GARI 

MONICA LEITE DELGADO                                                                                 PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

MONIQUE SOBRAL DAMIAO                                                                                ODONTOLOGO 

MORIEL RODRIGUES SANTANA                                                                             AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

NADIR IZAIL DA SILVA                                                                                 AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENCAO -  

NAIANE CRISTINA NEGRAO                                                                               AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

NAIR ELIAS CARDOSO                                                                                   PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

NATALIA RODRIGUES DE BASTOS                                                                          TDEE - TECNICO DESENVOLVIMENTO  

NATALINA DE OLIVEIRA CARDOSO                                                                         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

NATANAEL SANTANA DA SILVA                                                                            AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - NIVEL: 49 

NATANIEL DE OLIVEIRA                                                                                 AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 153 

NATHYELE MATOS VIEIRA GENARO                                                                         AUXILIAR DE GESTAO 

NEDIR DA SILVA OLIVEIRA                                                                              AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 153 

NEIDIVANIA VITAL DOS SANTOS                                                                          PROFESSOR CONTRATADO 

NEIRES RIBEIRO DO NASCIMENTO                                                                         PROFESSOR CONTRATADO 

NELIA MACHADO DA SILVA                                                                               AUXILIAR DE ENFERMAGEM - NIVEL: 332 

NELIA PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO                                                                     AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

NELMA DE OLIVEIRA NERES                                                                              PROFESSOR I A IV - NIVEL: 60 

NELSON DE SOUZA PENHA                                                                                AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

NELYANE MEIRE DE FREITAS                                                                             TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI -  

NENIZE SANTANA DO NASCIMENTO BRASIL                                                                  ENFERMEIRO - NIVEL: 338 

NERCI DE FATIMA ROCHA BAMINGER                                                                       PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

NESTORINA DOS SANTOS PEREIRA                                                                         TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

NEUZA DE SOUZA CARVALHO RAYMUNDO                                                                     PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

NEUZELI DE SOUZA                                                                                     MOTORISTA - NIVEL: 141 

NEY BENEDITO DA FONSECA                                                                              AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  

NEZINHO DONATO DA CRUZ                                                                               AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

NIBIA SORIANA TELES DOS SANTOS                                                                       TDEE - TECNICO DESENVOLVIMENTO  
NIDIA SOIANE LIMA GERALDINO                                                                          PROFESSOR CONTRATADO 

NILMA ENEDINA DA COSTA                                                                               PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

NILMA MARIA DA SILVA GOMES                                                                           AGENTE DE SERVICOS GERAIS 

NILZETH FERREIRA MAGALHAES                                                                           AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

NINFA SEBASTIANA DA SILVA                                                                            AG. TEC. DO SUS - PERFIL TEC. EM  
NIRLETE MARIA RAMOS                                                                                  ASSISTENTE SOCIAL - NIVEL: 8 
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NIVALDA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE                                                                     AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

NIZETE RODRIGUES GOMES                                                                               AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 26 

NOELI LOPES MAGALHÃES                                                                                PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 

NOELY APARECIDA DOS SANTOS                                                                           MERENDEIRA - NIVEL: 30 

NOEMI FRANCISCA GONCALVES DE ALMEIDA                                                                 PROFESSOR CONTRATADO 

ODAIR DE LIMA FORTES                                                                                 TAPA BURACOS 

ODAIR UMBELINO DA COSTA                                                                              VIGILANTE 

ODAMILTON DE MAGALHÃES                                                                               AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 230 

ODELZA BENEDITA DE ARRUDA                                                                            PROFESSOR CONTRATADO 

ODENIL AUGUSTO PRADO                                                                                 AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

ODENIR CARLOS FERREIRA                                                                               GERENTE DE TOPOGRAFIA - UEL - DNS 06 

ODETE MARIA DE ALMEIDA BRIDI                                                                         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

ODETE SILVA DE MORAES                                                                                AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 153 

ODILZA MARIA PEREIRA                                                                                 TSAE - TEC MANUT. DA INFRAESTRUTURA  

ODILZA SANTANA DE ALMEIDA                                                                            PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 240 

OLALIA MARIA HENRIQUE                                                                                AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

OLINEY DA SILVA FILHO                                                                                PROFESSOR CONTRATADO 

ORLANDO AGUIAR DA SILVA                                                                              AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
ORLANDO DOS SANTOS OLIVEIRA                                                                          AGENTE DE SERVICOS GERAIS 

ORLANDO PAES DE ALMEIDA                                                                              AGENTE DE SERVICOS GERAIS 

OTILIA REGINA SOARES                                                                                 PROFESSOR CONTRATADO 

OZALHA TRINDADE DE SOUZA                                                                             TDEE - TECNICO DESENVOLVIMENTO  

OZIEL ALBERTINO DE CAMPOS                                                                            AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

PAMILA LEIDIANE DA CUNHA                                                                             TECNICO DE LABORATORIO 

PATRICIA CRISTINA BORGES FLORENCIO                                                                   MEDICO NEONATOLOGISTA 

PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES                                                                           GUARDA MUNICIPAL 

PATRICIA GOMES DOS ANJOS                                                                             TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

PATRICIA JANE DA SILVA                                                                               PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

PATRICIA MURZIN RODRIGUES                                                                            TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL  

PATRICIA NONATO DA SILVA LEITE                                                                       TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI -  

PATRICIA RAMOS DE CAMPOS                                                                             TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESENVOLV.  

PATRICIA REGINA DA SILVA                                                                             ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA                                                                          TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA                                                                       PROFESSOR CONTRATADO 

PAULO CEZAR SIQUEIRA                                                                                 AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

PAULO NICOLAU PIRES DA SILVA                                                                         AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  
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PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA                                                                       TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL -  

PAULO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS                                                                   AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

PEDRO DOS REIS SANTOS                                                                                AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

PERES DO COUTO RODRIGUES                                                                             AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

PLINIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA                                                                   GUARDA MUNICIPAL 

POLIANA JESUS DE ARRUDA                                                                              TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

RADILZE ARRUDA DE MAGALHAES                                                                          PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

RAFAEL AZEVEDO CARRERA                                                                               COORDENADOR - DNS 04 

RAFAEL FRANCONIEL RAMOS DE ARRUDA                                                                    AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO                                                                           MEDICO ORTOPEDISTA - NIVEL: 243 

RAFAEL RODRIGUES GUSMAO ALVES                                                                        AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 20 

RAFAELLY DE PAULA PINTO                                                                              TDEE - TECNICO DESENVOLVIMENTO  
RAIMUNDA ALVES GOMES                                                                                 ENFERMEIRO - NIVEL: 338 

RAMIRHIS LAURA XAVIER ALVES                                                                          GERENTE - DNS 06 

RAQUEL FERNANDES PROENCA                                                                             PROFESSOR CONTRATADO 

RAQUEL VIEIRA PEREIRA DA COSTA                                                                       PROFESSOR I A IV - NIVEL: 60 

RAYANE DA COSTA PADILHA                                                                              TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

RAYANE DA SILVA DUARTE                                                                               TEC. ADM. EDUC. - PERFIL AG. ADMINISTRATIVO 

RAYANE SLUSARSKI DA SILVA                                                                            TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

RAYANE VANESSA ROZENDO DA COSTA                                                                      ENFERMEIRO - NIVEL: 338 

REGINA APARECIDA DE APOLONIO                                                                         TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI -  

REGINA CELIA DO NASCIMENTO                                                                           AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
REGINA CELIA GONCALVES DE MATOS                                                                      PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

REGINA CELIA MONGE DIAS                                                                              AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

REGINA ROSEMARY DA SILVA                                                                             TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL  
REGINALDO FLORIANO DE MORAES                                                                         TSAE - TEC MANUTENCAO E SEG. DA  

REINALDO DOS SANTOS                                                                                  AG APOIO DOS SERV DO SUS - AGENTE DE SEG  

REINALDO JOAO DELLA PASQUA                                                                           MEDICO CIRURGIAO GERAL - NIVEL: 243 

RENATA AUXILIADORA DE LIMA                                                                           CUIDADOR - LEI 4015/2014 

RENATA CARDOSO DA SILVA                                                                              MERENDEIRA - CONTRATADA - NIVEL: 1661 

RENATA RAYANE PEREIRA DOS SANTOS                                                                     PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

RENATA RITA BARROS E SILVA                                                                           TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

RENATO CONCEICAO DE BARROS                                                                           PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 60 

RHAYSSA GABRIELA LOPES ALVES                                                                         AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

RICARDO COSTA DOS SANTOS                                                                             MEDICO ANESTESISTA - NIVEL: 243 
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RICARDO DAS NEVES VIANA                                                                              TEC. DE SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AG.  

RICARDO DE FREITAS                                                                                   PROFESSOR CONTRATADO 

RITA ELOIZA DE BARROS                                                                                AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

RITA SANTOS SOUZA AMORIM                                                                             TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

ROBERTA MARIA FERREIRA                                                                               PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

ROBERTO ELIZIO ROSA                                                                                  TEC. DE SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AG.  

ROBERTSON FELIX MAIA DIAS                                                                            PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 60 

ROBSON NUNES VIEIRA                                                                                  TEC. DE SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AG.  

ROGER MIRANDA DE MORAES                                                                              GERENTE - DNS 06 

ROGERIO FAVILE DA ROCHA                                                                              AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

ROGERIO GUIMARAES FORTES                                                                             TSAE - TRANSPORTE ESCOLAR - PSSC 

ROGERIO LUIZ PARRA REGANIM                                                                           MEDICO INTENSIVISTA - NIVEL: 243 

ROMERSON LEITE DO COUTO                                                                              TSAE - TEC MANUTENCAO E SEG. DA  
ROMILDA QUIRINO DOS SANTOS                                                                           TSAE - TEC MANUTENCAO E SEG. DA  

ROMILDA RODRIGUES MAXIMO                                                                             AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENCAO -  

RONILDO DE ARRUDA                                                                                    AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

RONNIEDER RAMOS DA SILVA                                                                             TEC. DE SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AG.  

ROSA ANTONIA DA SILVA                                                                                TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

ROSA MARIA DA SILVA                                                                                  PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

ROSA MARIA DE SOUZA                                                                                  GARI 

ROSA PEREIRA DA SILVA                                                                                PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

ROSALI DE OLIVEIRA                                                                                   TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

ROSALIA FATIMA DA SILVA ALVES                                                                        AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 230 

ROSALINA COSTA SANTOS                                                                                PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

ROSALINA DE MORAIS  SANTOS                                                                           AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
ROSALIO ARAUJO DOS SANTOS                                                                            AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  

ROSANA ALVES DE SOUZA                                                                                MERENDEIRA - CONTRATADA - NIVEL: 1661 

ROSANA APARECIDA DE BARROS                                                                           TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

ROSANA DA CONCEICAO SILVA                                                                            AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

ROSANA DOS SANTOS GOES                                                                               GUARDA MUNICIPAL 

ROSANA FATIMA DE ARRUDA                                                                              PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

ROSANA GONCALINA DE OLIVEIRA                                                                         AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

ROSANA LAURA SERRA                                                                                   PROFESSOR CONTRATADO 

ROSANE MARIA WOJCIK                                                                                  MEDICO PEDIATRA - NIVEL: 243 
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ROSANE VIEIRO VEIGA                                                                                  ASSESSOR TECNICO - DNS 06 

ROSANGELA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO                                                                PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 241 

ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA                                                                          AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

ROSANGELA FROES DE MORAES LEITE                                                                      PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

ROSANGELA MARIA FERREIRA                                                                             PROFESSOR CONTRATADO 

ROSANGELA RAMAO ANDREOTTI                                                                            PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

ROSEIR BRANDÃO DIONISIO                                                                              GUARDA MUNICIPAL 

ROSELANEY RITA DELMAO                                                                                TECNICO EM ENFERMAGEM - NIVEL: 333 

ROSEMARY CAETANO DE FREITAS                                                                          TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL -  

ROSEMARY TENUTES DA SILVA                                                                            PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

ROSEMEIRE APARECIDA DE JESUS                                                                         TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL  

ROSIANE DA SILVA FIGUEIREDO                                                                          TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESENVOLV.  

ROSIANE DA SILVA PEREIRA                                                                             AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  

ROSIANE FONSECA DA SILVA                                                                             TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

ROSIELEM BEZERRA ORTIZ                                                                               PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 

ROSILDA MODESTO FAGUNDES ASSUNCAO                                                                    PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

ROSILENE CLARA FERREIRA                                                                              AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 230 

ROSILENE MARTINS ROCHA                                                                               PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

ROSILENE PAULA DA SILVA                                                                              PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

ROSIMAR ANASTACIO DE OLIVEIRA                                                                        AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - NIVEL: 49 

ROSIMAR DE ABREU LIMA                                                                                AG TECNICO DO SUS - TECNICO EM SAUDE  

ROSIMERY DE OLIVEIRA DANTAS                                                                          TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

ROSINEI MARIA DE CAMPOS CURVO                                                                        PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

ROSINEIA FERREIRA BASTOS                                                                             TSAE - TECNICO EM NUTRICAO ESCOLAR - PSSC 

ROSINETE RIBEIRO DE MORAIS                                                                           AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 153 

ROSINETE RODRIGUES DA ROSA SILVA                                                                     TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI -  

ROSIVANE CASTANHO                                                                                    PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

ROSSANE VIEIRA                                                                                       TAE - AGENTE ADMINISTRATIVO - PSSC 

ROZIMARA RICARDE DE MELO E SILVA                                                                     AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

ROZINETE MARIA DE MAGALHAES SILVA                                                                    AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - NIVEL: 49 

RUBENS DA SILVA FELIX                                                                                AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

RUBIA CRISTIANE GOMES DE SIQUEIRA RENFRO                                                             PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
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RUBIA MARA DE MORAES                                                                                 TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

RUFINA PEREIRA DE LOYOLA CAMPOS                                                                      AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 153 

RUTE COLUNA TAQUES                                                                                   PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

SALMA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA                                                                      RECEPCIONISTA - NIVEL: 141 

SAMANTHA ARAUJO DA SILVA                                                                             TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

SAMIA NASSARDEN QUINTEIRO                                                                            TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

SANDRA APARECIDA NOGUEIRA CURADO                                                                     PROFESSOR CONTRATADO 

SANDRA BENEDITA LATORRACA SOUZA                                                                      TSAE - TEC MANUT. DA INFRAESTRUTURA  

SANDRA LUCIA FERREIRA                                                                                PROFESSOR CONTRATADO 

SANDRA MARA TABOSA                                                                                   AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 20 

SANDRA MARIA MORAES CARVALHO                                                                         TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

SANDRA OLIVEIRA SANTOS                                                                               MERENDEIRA - NIVEL: 30 

SANDRA REGINA DE SOUZA GHANEM                                                                        PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

SANDRA REGINA DOS SANTOS MACHADO                                                                     PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 238 

SANDRA REGINA OLIVEIRTA DA GUIA                                                                      AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - NIVEL: 49 

SANTA FERREIRA FONCECA CASTRO                                                                        MERENDEIRA - CONTRATADA - NIVEL: 256 

SARA VITALINO DE SOUZA                                                                               PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 59 

SARAH JANE DE CAMPOS                                                                                 PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

SEBASTIAO GONCALO CAMARGO                                                                            AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

SEBASTIAO MARQUES DA SILVA                                                                           GARI 
SEBASTIAO MESSIAS NETO                                                                               AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
SEBASTIAO SILE DE OLIVEIRA                                                                           GARI 
SELCILENE GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA                                                                PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 59 

SELMA ADRIANA RODRIGUES DE AMORIM                                                                    TECNICO EM ENFERMAGEM - NIVEL: 333 

SELMA MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ                                                                      MERENDEIRA - NIVEL: 1 

SELMA SIQUEIRA DA SILVA                                                                              AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 141 

SEMIRAMIS DE CASTRO                                                                                  PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

SERGIO ALVES                                                                                         AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

SERGIO LEONIDAS NASCIMENTO                                                                           PROFESSOR CONTRATADO 

SERGIO PEREIRA DE BARROS                                                                             GERENTE - DNS 06 

SHEILA BENEDITA DA SILVA                                                                             AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

SHEILA BORGES RIBEIRO LIMA                                                                           FARMACEUTICO - NIVEL: 155 

SHEILA LUCIA DA SILVA CAMPOS                                                                         TDEE - TECNICO DESENVOLVIMENTO  

SIBELE AUXILIADORA DE OLIVEIRA                                                                       TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

SIDINEY RODRIGO DA SILVA COSTA                                                                       TSAE - TEC MANUTENCAO E SEG. DA  
SIDNEI NERES DO NASCIMENTO                                                                           GARI 
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SIDNEY OLIVEIRA DO CARMO                                                                             GUARDA MUNICIPAL 

SIDNEY SILVA MORAES                                                                                  AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

SILAS RODRIGO DA SILVA FAUSTINO                                                                      TEC. DE SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AG.  

SILEI RIBEIRO DA SILVA FRANCA                                                                        PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

SILVANA APARECIDA DA SILVA                                                                           TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

SILVANA DIAS DE MORAIS DE SOUZA                                                                      ENFERMEIRO 

SILVANA GARCES SILVA                                                                                 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

SILVANA OLIVEIRA AGUIAR                                                                              GUARDA MUNICIPAL 

SILVANA RIBEIRO DA CONCEICAO                                                                         TEC DES ECON SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL -  

SILVANA SIQUEIRA DA SILVA                                                                            CUIDADOR - LEI 4015/2014 

SILVANE DA SILVA A SACRAMENTO                                                                        AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

SILVIA CARDOSO                                                                                       AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 30 

SILVIA CRISLEI COUTINHO                                                                              TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

SILVIA MARIA BENTO DOS SANTOS                                                                        PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

SILVIA YUKI NISHIYAMA SAITO                                                                          ENFERMEIRO - NIVEL: 338 

SILVIO CLAUDIO RIBEIRO                                                                               TSAE - TEC MANUTENCAO E SEG. DA  

SIMONE CORDEIRO DOS SANTOS                                                                           TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESENVOLV.  

SIMONE CRISTINA CURVO                                                                                PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

SIMONE DE CAMPOS FONTES                                                                              AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

SOFIA APARECIDA GIL DE OLIVEIRA                                                                      GERENTE - DNS 06 

SOILY SOARES DE OLIVEIRA                                                                             AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

SOLANGE DE ARRUDA SANTOS                                                                             CONSELHO TUTELAR - DNS 05 

SOLANGE INACIO TIMOTEO MACIEL                                                                        MERENDEIRA - NIVEL: 30 

SOLANGE VITORINO SANTANA DA CRUZ                                                                     PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 257 

SONIA CAETANO MOREIRA                                                                                AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 144 

SONIA MARIA DA CONCEICAO SILVA                                                                       TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

SONIA PATRICIA DE ALMEIDA                                                                            TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL  

SONIA REGINA DE MOURA                                                                                PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

SONIA VIDOY                                                                                          TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL AUX. SERV.  

SONIELE AMARAL OLIVEIRA ALCANTRA                                                                     ORIENTADOR SOCIAL - NIVEL: 20 

SUELEM CRITINA DA SILVA                                                                              AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

SUELI PRADO SALES                                                                                    PROFESSOR CONTRATADO 

SUELY APARECIDA DUARTE                                                                               TSAE - TEC MANUT. DA INFRAESTRUTURA  

SUELY DAS DORES DA SILVA KOVALSKI                                                                    PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  
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SUELY MARIA DA SILVA                                                                                 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 230 

SUELY RIBEIRO FELIX                                                                                  PROFESSOR CONTRATADO 

SUMAYA PAULA DE CAMPOS ARRUDA                                                                        TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 

SUZETE DE JESUS E SILVA                                                                              AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

SUZILENE PAULA DE MORAES                                                                             AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

TANIA BATISTA DE SOUZA                                                                               PROFESSOR CONTRATADO 

TANIA LEITE DA CUNHA                                                                                 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

TANIA SILVA MOREIRA                                                                                  TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

TARCISIO JOSÉ MAIER                                                                                  AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

TARCÍSIO SANTOS DA SILVA                                                                             AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

TATIANA SANTIAGO CUNHA BRITO                                                                         PROFESSOR CONTRATADO 

TATIANE APARECIDA ALVES DA SILVA                                                                     PROFESSOR CONTRATADO 

TATIANE DE MORAES PINHEIRO                                                                           TECNICO NIVEL SUPERIOR - NIVEL: 146 

TATYANNY SILVA CRUZ                                                                                  TDEE - TECNICO DESENVOLVIMENTO  

TAUANE DE CARVALHO MONTEIRO                                                                          TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESENVOLV.  

TAYLA MURIELLEN LIMA DE SOUZA                                                                        EDUCADOR(A) - NIVEL: 20 

TELMA REGINA PIRES                                                                                   PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

TELMA ROQUE MELHADO                                                                                  TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

TEREZA ALVES BARBOSA                                                                                 PROFESSOR CONTRATADO 

TEREZA CRISTINA VALENTIM MOREIRA BARROS                                                              PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

TEREZINHA CORREIA DE ALMEIDA GOMES                                                                   PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

TEREZINHA MARIA DA SILVA                                                                             TEC. DES. EDUC. - PERFIL TEC. DESENVOLV.  

TEREZINHA MARQUES DE MORAES                                                                          AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

THAIS CAMPOS DIAS DA CRUZ                                                                            ENFERMEIRO 

THAIS HELENA DA MATA CAMPOS                                                                          COORDENADOR - DNS 04 

THAIS HELENA DE LIMA MARTINS                                                                         TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

THAIS RENATA CINTRA MONGE                                                                            PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

THAIS RODRIGUES MARTINS                                                                              PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 60 

THAISA SANTANA DE ARAUJO DOS REIS                                                                    ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

THATIANE CAMPOS MARCILIO                                                                             PROF. NIVEL SUPERIOR DO SUS - PERFIL  

THIAGO BARUK DA SILVA FERREIRA                                                                       MOTORISTA - NIVEL: 20 

THIAGO COELHO DA CUNHA                                                                               PROCURADORIA - DNS 02 

THIAGO LEITE RONDON                                                                                  TEC. ADM. EDUC. - PERFIL AG. ADMINISTRATIVO 

TIAGO HENRIQUE ANDRADE DE FREITAS                                                                    AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  
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TOSHIO DOI                                                                                           PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 60 

UBIRAJARA CIPRIANO DE ALMEIDA                                                                        AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

VAGNER DE CARVALHO ROSENDO                                                                           AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

VALDECI RODRIGUES DA SILVA                                                                           PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 

VALDEMIL DIAS DE MIRANDA                                                                             AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

VALDEMIR GONCALO DA SILVA                                                                            AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

VALDERI CARNEIRO DA SILVA                                                                            ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

VALDETE BARROS DOS SANTOS                                                                            PROFESSOR CONTRATADO 

VALDETE PEREIRA DE MAGALHAES                                                                         TECNICO EM ENFERMAGEM - NIVEL: 333 

VALDEVINA JULIETA DA SILVA COSTA                                                                     MERENDEIRA - NIVEL: 30 

VALDINEIDE BOTELHO DOS SANTOS RONDON                                                                 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

VALDIR PEREIRA DOS SANTOS                                                                            AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

VALDIRENE DA SILVA                                                                                   PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

VALDIRENE FELIX DE FARIAS CARVALHO                                                                   PROFESSOR CONTRATADO 

VALENTIM PEREIRA DE LIMA FILHO                                                                       AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
VALERIA GALDINO LAURENTINO ROCHA                                                                     NUTRICIONISTA 

VALINETE RODRIGUES DA SILVA                                                                          AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

VALMIR BATISTA DA SILVA                                                                              AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

VALQUIRIA DE SANTOS DA CUNHA                                                                         AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - NIVEL: 49 

VALTENIA DE ALMEIDA                                                                                  PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

VANDERLEI NERES DE ARAUJO                                                                            AGENTE ADMINISTRATIVO - CONT SAUDE -  

VANDERLEIA DA SILVA LEMES                                                                            PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 275 

VANDERLEY PEREIRA SANTANA                                                                            AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

VANDERSON LUIZ DA SILVA                                                                              TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL -  

VANESSA ALMEIDA BATISTA DE ANDRADE                                                                   PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

VANESSA PASSARINHO SANTOS                                                                            TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

VANI MENDONÇA DA SILVA                                                                               AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
VANIA MARIA PECORI BIANCO                                                                            PROFESSOR V A VIII - NIVEL: 60 

VANIA MARIA TEIXEIRA DA COSTA                                                                        PROFESSOR CONTRATADO 

VANIA MENDES MOREIRA                                                                                 PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

VANILDES BARBOSA DA SILVA                                                                            PROFESSOR - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO  

VANUSA CRISTINA DA COSTA                                                                             TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL: 339 
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VERA LUCIA DA SILVA                                                                                  AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 141 

VERA LUCIA DE MORAES                                                                                 PROFESSOR CONTRATADO 

VERA LUCIA DOS SANTOS                                                                                AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  
VERA LUCIA VIANA DA SILVA PAES                                                                       PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 

VEREDIANA MARTINS DE BRITO                                                                           PROFESSOR CONTRATADO 

VERIANO ROMAO DOS SANTOS                                                                             AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

VERIDIANA APARECIDA CURVO                                                                            TEC DES EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - TDEE -  

VERONICA DA SILVA BISPO SERIQUETI                                                                    AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL: 153 

VILMA BARROS CARVALHO CUETO                                                                          AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SMCE - NIVEL:  

VILMA MARIA DE FATIMA                                                                                AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 157 

VILMA ROSA PEREIRA                                                                                   EDUCADOR SOCIAL - LEI 4015/2014 

VIRGILIO DE ARRUDA                                                                                   GARI 

VIVIANE CRISTINA SANTOS FERREIRA                                                                     AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

VIVIANE FERREIRA DA SILVA ASSIS                                                                      GUARDA MUNICIPAL 

VIVIANE PINTO DE AMORIM                                                                              AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV MEDIO  

VOLQUIMAR RODRIGUES COUTINHO                                                                         PROF. NIVEL SUPERIOR DO SUS - PERFIL  

WAGNER CARLOS DA SILVA                                                                               FISCAL MUNICIPAL - PERFIL TRANSITO - NIVEL:  

WALDECIR ANTONIO FAUSTINO                                                                            AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

WALDETE VENTURA DANTA                                                                                AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - NIVEL: 49 

WALDIR BENTO DA COSTA                                                                                MEDICO CLINICO GERAL 

WALDIR GOMES DA SILVA                                                                                AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

WALDIRENE GONCALINA DA COSTA                                                                         TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 

WALNEY RODRIGUES DE ARRUDA                                                                           AGENTE DE SERVICOS GERAIS 

WALTENCIR LIMA NASCIMENTO                                                                            GARI 
WALTER TAPIAS TETILA                                                                                 MEDICO ORTOPEDISTA - NIVEL: 243 

WELINGTON CESAR DOS SANTOS                                                                           ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

WELITON ANTONIO PEREIRA                                                                              AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENCAO -  

WENDER MARQUES MOREIRA DE ASSUNCAO                                                                   AGENTE DE SEGURANCA E MANUTENC - NIVEL:  

WESLEY HENRIQUE DE MELO AGUIAR                                                                       SUPERINTENDENTE - DNS 03 -  

WILIAN BENEDITO DE PROENCA JUNIOR                                                                    MEDICO INFECTOLOGISTA - NIVEL: 243 

WILLIANE DA SILVA CAMPOS                                                                             PROFESSOR CONTRATADO 

YASNARA RIBEIRO ACOSTA                                                                               TDE - TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL -  

ZAINE MARIA DA CRUZ                                                                                  AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - NIVEL: 49 

ZEDINETE DIAS DE MAGALHAES                                                                           TEC. SUPORTE ADM. EDUC. - PERFIL  
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ZENILDA CARDOSO PEREIRA                                                                              AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 230 

ZILDA LUCIMAR DE MORAES CORREIA                                                                      AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 141 

ZILDINEIA MARIA DE ALMEIDA                                                                           TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI -  

ZILDISNETY LEMES DA SILVA                                                                            PROFESSOR - PERFIL EDUCACAO INFANTIL E  

ZILMA MENDES NOGUEIRA                                                                                AUX DES ECONOMICO E SOCIAL - NV  

ZILZA DE MOURA VIANA                                                                                 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - NIVEL: 332 
 

     
E para que não se alegue desconhecimento das implicações da presente Lista Geral de Jurados 2018, 
transcrevo o teor dos artigos 436 a 446 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos: “SEÇÃO VIII - 
DA FUNÇÃO DO JURADO”.  
“Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) 
anos de notória idoneidade. 
§ 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou 
etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.  
§ 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 
mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado.  
Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: 
I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;  
II – os Governadores e seus respectivos Secretários;  
III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e 
Municipais;  
IV – os Prefeitos Municipais;  
V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública;  
VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;  
VIII – os militares em serviço ativo;  
IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa;  
X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.  
Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no 
dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o 
serviço imposto. 
§ 1º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, 
filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 
entidade conveniada para esses fins.  
§ 2º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.  
Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá 
presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 
definitivo. 
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Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em 
igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função 
pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. 
Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à 
sessão do júri.  
Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-
se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 
critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.  
Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, 
ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados.  
Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos 
trabalhos.  
Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos 
mesmos termos em que o são os juízes togados.  
Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e 
escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código”. 

 

NADA MAIS. Eu, Sheila da Silva Figueiredo, Gestora Judiciária, que o digitei. 

Várzea Grande - MT, 19 de Dezembro de 2017. 

 
  Sheila da Silva Figueiredo 
  Gestora Judiciária  

 
SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº, Bairro: Água Limpa 
Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700 - Fone: (65) 3688-8400 ou 3688-8453 
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